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I - INTRODUÇAO

1.1. IV CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE A MULHER

No período de 4 a 15 de setembro de 1995, em Beijing, República Popular da China,
realizou-se, sob os auspícios da Organização das Nações Unidas, a IV Conferência Mundial sobre
a Mulher, com a presença de representantes de inúmeros países, de agências e organizações
especializadas, de organizações intergovernamentais e de um grande número de organizações não
governamentais ligadas às causas das mulheres.

Dois documentos de grande significação vieram a lume naquele encontro: a Declaração de
Beijing e a Plataforma de Ação. O primeiro documento contém uma carta de intenções em prol da
promoção da melhoria da situação social, econômica, cultural e política das mulheres, baseada no
ideal de igualdade entre mulheres e homens. A Plataforma de Ação constitui-se num programa destinado
a criar condições para potencial izar o papel da mulher na sociedade.

Esse segundo documento contém exortação aos governos, à comunidade internacional e à
sociedade ci vi I, notadamente às organizações não-governamentais, para adoL:'lrem medidas estratégicas
em "áreas decisivas de especial preocupação", quais sejam:

"-Persistente e crescente peso da pobreza que afeta a mulher.
- Desigualdade de acesso à educação e à capacitação profissionaL.
- Desigualdades em matéria de atenção para saúde e serviços afins.
- Todas asformas de violência contra a mulher.
- Conseqüências dos conflitos armados ou outros tipos de conflitos sobre as mulheres,

incluindo aquelas que vivem em áreas sob ocupação estrangeira.
- Desigualdade de acesso e de participação da mulher na definição das estruturas e

das poLiticas econômicas no processo de produção e no acesso aos recursos.
- Desigualdade entre a mulher e o homem no exercício do poder e na tomada de

decisões em todos os níveis.
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- Ausência de mecanismos suficientes, em todos os níveis, para promover a
emancipação da mulher.

- Promoção e proteção de todos os direitos humanos da mulher.
- A mulher e os meios de comunicação, estereotipagem e desigualdade de acesso.
- A mulher e o meio ambiente, desigualdade no gerenciamento dos recursos naturais

e salvaguarda do meio ambiente.
- Persistência da discriminação contra a menina e violação de seus direitos. "

Em cada área considerada motivo de "especial preocupação", diagnostica-se o problema,
propõem-se objetivos estratégicos e medidas concretas que os participantes da Conferência devem
tomar a fim de alcançar esses objetivos.

Os objetivos estratégicos e ações dizem respeito aos seguintes temas: a) a mulher e a
pobreza; b) educação e treinamento da mulher; c) a mulher e a saúde; d) a violência contra a mulher;
e) a mulher e os conflitos armados; f) a mulher e a economia; g) a mulher no poder e na adoção de
decisão; h) mecanismos institucionais para o adiantamento da mulher; i) os direitos humanos da
mulher;j) a mulher e os meios de comunicação; k) a mulher e o meio ambiente; I) a menina.

1.2. OBJETIVO DA COMISSÃO

De acordo com o seu ato constitutivo, a presente Comissão destina-se ao estudo das
medidas legislativas que visem a implementar, no Brasil, as decisões tomadas na IV Conferência
sobre a Mulher. Dadas as funções fiscalizatórias do Congresso Nacional, previstas no art. 48, inc. X,
da Constituição Federal, essa implementação dependerá, também, da atuação permanente dos
legisladores, a fim de que, utilizando-se de instrumentos constitucionais que lhes são assegurados,
zelem pela efetiva aplicação das leis.

Para cumprir o seu papel, a Comissão precisou construir um quadro de referências que
permitisse o direcionamento adequado das medidas legislativas e executivas já em andamento ou a
serem propostas.

1.3. AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

A Comissão realizou, além das reuniões ordinárias, uma reunião em conjunto com a Comissão
Especial das Eleições de 1998 e audiências públicas em que foram ouvidas as seguintes autoridades:

- Rosiska Darcy de Oliveira, Presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher;
- Walter Costa Porto, Ministro do Tribunal Superior Eleitoral;
- Eva Alterman Blay, Professora da Universidade de São Paulo e ex- Senadora;
- Deputado Mendonça Filho, Presidente da Comissão Especial das Eleições 98;
- José Fogaça, Senador;
- Marta Suplicy, Deputada;
- Shelma Lombardi Kato, Desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso;
- Ana Alice Alcântara Costa, Coordenadora do Núcleo de Estados Interdisciplinares sobre

a Mulher - NEIM, da Universidade Federal da Bahia;
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- Maria Betânia de Mello Ávila, Membro da Rede Nacional Feminista de Saúde e Direitos
Humanos;

- Lucimar Rodrigues Coser Cannon, Coordenadora-Geral de Planejamento do Ministério
da Saúde;

- Doris Louise de Castro Neyes, Juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região;
- Dee Ertukel, Consultora Sêniorda Organização Emily's List.

Segue-se um sumário dos tópicos abordados pelos expositores.

A Dra. Rosiska Darcy de Oliveira inaugurou as audiências públicas fazendo exposição
sobre a Conferência Mundial da MuI heI', a participação do Brasil e a atuação do Conselho Nacional
dos Direitos da Mulher para implementação das recomendações lá expressas.

A Profa. e ex-Senadora Eva Blay apresentou análise do que denominou "real condição
subalterna da mulher", enumerando as várias formas de discriminação disfarçada sofridas pelas
brasileiras, como por exemplo o diferente acesso ao mercado de trabalho e às posições de mando.

Apontou como exemplo negativo o fato de sequer haver estatísticas oficiais sobre o número
de mulheres que ocupam cargos eletivos. Prosseguiu demonstrando a incongruência desse tratamento
à mulher, que, segundo pesquisas que apresentou, é a única responsável pela manutenção de 1 entre
4 farrulias, o que demonstra sua importância econômica e laborativa.

Também analisou as causas de mortalidade feminina, dando ênfase ao absurdamente elevado
índice de assassinatos de mulheres e defendendo a ampliação da experiência das Delegacias da
Mulher. Afirmou ser essencial aparelhar essas delegacias com um corpo de psicólogos e assistentes
sociais, ao que não se está dando a ênfase devida.

A expositora concluiu dizendo que, para reverter esse quadro, é imprescindível garantir a
participação política das mulheres em todas as esferas de poder, observando que essa é a única
garantia de que exista uma democracia efetiva.

Tratando do mesmo tema, a Dra. Dóris de Castro Neves analisou a participação das mulheres
na magistratura e o aumento destas entre os juízes nas últimas décadas.

Em suma, atribuiu essa realidade a duas causas: uma, genérica, seria o aumento do número
de mulheres em todas as áreas profissionais; e outra, específica do Poder Judiciário, seria a forma de
seleção que, por critérios de impessoalidade e não identificação das provas nem com o gênero do
candidato, pennitiria uma participação equitativa de ambos os sexos.

Em sua visão, só não há maior número de mulheres nos Tribunais porque o fenômeno de
ingresso de mais mulheres na judicatura de primeiro grau ainda é recente.

Também analisou o tema a Profa. Ana Alice Alcântara Costa, observando que a baixa
participação das mulheres na política, como candidatas, é fenômeno mundial, mas acrescentou que
no Brasil os percentuais de participação sempre foram particularmente inexpressivos.

A expositora atribuiu o fenômeno às práticas excludentes, recebidas e aceitas pelas próplias
mulheres desde o berço, que continuam mantendo-as afastadas da estrutura do poder político formal.

Apresentou diversas estatísticas demonstrando a pequena participação de mulheres nos
cargos mais altos dos três Poderes. Apontou que em muitos casos de mulheres eleitas o que ocorre
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é a manutenção da estrutura de um poder patriarcal e oligárquico, representado por interesses
familiares/políticos, pois muitas eleitas são parentes ou esposas de políticos tradicionais, sendo esse
fenômeno mais um demonstrativo não de conquista, mas sim de submissão da mulher.

Em sua opinião, a mulher tem uma cidadania de segunda classe, estruturada a pattir de um
modelo masculino e racionalista, que só trata de igualdade do cidadão pensando em homens, reservando
a estes as esferas do público e só tratando da mulher em relação ao privado- o que leva à exclusão
e subordinação.

A cidadania liberal também não seria suficiente para as mulheres, por ignorar a opressão a
que estão submetidas, o que faria com que a cidadania de mulheres fosse apenas uma cidadania
formal. Nesse mesmo sentido, é insuficiente a simples igualdadejUlídicajá conquistada, o que apontaria
como saída as chamadas ações afirmativas, que englobam providências especiais quanto à educação
e à política de cotas nos três Poderes.

O Ministro Costa Porto, Presidente do Tlibunal Superior Eleitoral, trouxe àComissão uma
análise histórica da participação das mulheres em eleições no Brasil e manifestou seu apoio à redação
da Lei de Cotas, que estava em discussão na Câmara dos deputados à época de seu comparecimento.

Também sobre a questão da denominada Lei de Cotas foram ouvidas as contribuições do
Senador José Fogaça e do Deputado Mendonça Filho.

A Desembargadora Shelma Lombardi de Kato, que foi a primeira juíza do país, declarou
que a análise da composição da magistratura quanto ao gênero leva a conc1uir que há real discriminação
da mulher, uma vez que chegam a compor de 30 a 50% da magistratura em primeira instância e o
percentual de sua participação é irrelevante na segunda instância de jurisdição.

Acrescentou que há um projeto em andamento para educarjuízes e juízas quanto à aplicação
de normas internacionais sobre a mulher, de que o Brasil é signatário, o que levaria a um
aperfeiçoamento do trato da questão de gênero no Poder Judiciário.

Sobre mortalidade materna foi ouvida a Sra. Maria Betânia Ávila, que viu esse fenômeno
como fruto de uma visão patriarcal da mulher como ser que se presta à reprodução, apenas, e que,
se não for "boa parideira" "não merece parir". Essa expressão bem exemplifica o fato de que a
mortalidade materna é encarada como algo normal, que a mulher "merece" por que não é "boa
parideira"!

Em sua análise, a questão não é realmente enfrentada porque há uma visão tradicional
arraigada de que o parto é um momento propício à morte da mulher, e, pois, esta não é encarada
como a exceção que deveria ser.

Apontou que os casos de mortalidade materna muitas vezes fogem das estatísticas, porque
são mascarados por outros fatores, sendo o número real muito maior que o noticiado oficialmente.
Analisou questões como aborto, violência sexual, ausência de acompanhamento de programa de
saúde da mulher.

Criticou ainda as estatísticas oficiais sobre mortalidade materna, afirmando que não haverá
expressão da verdade se esse número for obtido com o cálculo de número de mortes de mães dividido
pelo número de bebês nascidos vivos, pois estão aí se excluindo todos os casos de abortos e natimortos,
que constituem parcela muito elevada.

A Sra. Lucimar Cannon, representante da Coordenação Materno Infantil do Ministério da
Saúde, trouxe o enfoque do atual governo sobre a questão da mortalidade materna.

Ao apresentar estatísticas oficiais arespeito, apresentou dados incompatíveis com o que é
de conhecimento público e notório: porexemplo, que 98%das mulheres do país conheçam métodos
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anticoncepcionais! A apresentação colocou em cheque a seriedade de uma política de sáude que se
baseia em dados inacreditáveis, bem como pôs em relevo a importância das estatísticas sérias para
nOlteamento das políticas públicas,

Aex-Parlamentaramericana DeeErtukelfezexposiçãoacercadofinanciamentodecampanhas
eleitorais de candidatas e de modos de educação política e orientação para mulheres em termos
políticos em seu país.

1.3. SOLICITAÇAO DEDADOS

Com o intuito de obter dados atualizados que permitissem traçar um perfil da participação
da mulher em todos os níveis de tomada de decisões, foram solicitadas informações aos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário. A análise desses dados, que será feita oportunamente neste
Relatório, confirma a desigualdade entre homens e mulheres, em desfavordestas, resultante do seu
reduzido acesso às vias tradicionais de poderpolítico, ou seja àquelas que realmente podem decidir
investimentos e priOlidades.

A Comissãosolicitou àJustiçaEleitoral dados relativos às eleições gerais e municipais, no
período de 1990 a 1996, na busca de conhecer o desempenho eleitoral das mulheres, bem como de
saber se foi observado o disposto no art. 11, § 3°, daLei n09.100, de 29 de setembro de 1995, que
trata da ação afirmativa de reserva da quota de vinte por cento nas listas de candidatos dos partidos
políticos e coligações para ser preenchida por mulheres, como forma de reduzir obstáculos que as
impedem de obter legendapartidária.

1.4. PROPOSIÇOES EM ANDAMENTO

A Comissão procedeu ao levantamento das quase duzentas proposições pertinentes às
causas das mulheres, emandamento no Congresso Nacional, afim de identificaraquelas consideradas
prioritárias pela bancadafemininaeconstituiu Subcomissões Temáticascomfinalidadedeexarniná
las, sob a coordenação das Deputadas MartaSuplicy ou YedaCrusius - área de Acesso ao Poder;
E1cioneBarbalho- área de Mulheres eosDireitos Humanos; Ceci Cunha- área de Saúde; Marisa
Serrano - áreade Educação; ReginaLino - área de Combate àPobreza; Fernando Gabeira - área de
Prevenção e Combate à Violência; e Tel ma de Souza - área de Meios de Comunicação.

As Subcomissões forneceram informações genéricas sobre as áreas de trabalho que lhes
couberam e indicaram as proposições julgadas mais importantes, as quais serão referidas ao se tratar
de cada tema.
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/ /

II AREAS TEMATICAS

2.1. CONSIDERAÇOES GERAIS

A IV Conferência Mundial sobre a Mulher representou passo importante na identificação
e no diagnóstico da situação feminina, na delimitação dos problemas e dificuldades enfrentados pelas
mulheres e na proposição de estratégias e medidas concretas para combatê-los. Esta Comissão
pretende contribuir de forma concreta para que o Brasil adiante-se no que toca às soluções legislativas
capazes de minorar as condições de penúria e desrespeito a que está submetida grande parte das
mulheres, em especial a mulher analfabeta, a mulher negra, a mulher índia, a menina e todas aquelas
sobre as quais ainda persiste o regime patriarcal de violência e subserviência que não raro permeia as
relações entre mulheres e homens na sociedade brasileira.

É verdade que o ingresso crescente da mulher no mercado de trabalho e a obtenção de
graduação escolar é uma realidade que vem merecendo a atenção dos estudiosos. Todavia, trata
se do início de um processo, uma vez que as diferenças entre homens e mulheres são ainda gritantes
no Brasil e muito há que se fazer no campo legislativo e, sobretudo, no campo da implementação de
políticas públicas.

Não devemos esquecer que a discussão sobre o papel da mulher na sociedade e na política
está indissoluvelmente ligada a um dos ideais fundantes da modernidade, o da igualdade entre os
cidadãos. Como se trata de um princípio recebido pela nossa Constituição Federal, vale a pena
analisar o seu significado, inclusive para evitar interpretações que, em lugar de beneficiar a igualdade,
venham a ser usadas contra os esforços para implantá-la efetivamente.

O art. 5° da Constituição Federal estatui, no caput: "Todos são iguais perante a lei ...". E
especifica, no inciso I do mesmo artigo: "homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos
termos desta Constituição".

É comum que se recorra a uma interpretação excessivamente formalista do princípio da
igualdade justamente para combater as iniciativas do Estado no sentido de inverter situações de
desigualdade material. Segundo essa interpretação, o Estado, sendo por definição neutro, não age
positivamente para garantir, aos cidadãos e cidadãs historicamente subalternizadas, condições
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substantivas de igualdade. O Estado simplesmente impediria casos atuais de discriminação e procuraria,
pela atuação nos setores que lhe são próprios (saúde, educação, etc), garantir a todos condições de
disputarem posições sociais.

Uma interpretação substantiva do princípio da igualdade confere significado distinto à ação
do governo. Dessa perspecti va, o Estado deve ter, entre suas preocupações, a de garantir condições
de ascensão social para grupos historicamente prejudicados por estigmas que lhes impediram a
ocupação de espaços compatíveis com sua participação na população e produção social.

É importante acentuar que o significado contemporâneo do princípio da igualdade não
prescinde do componente substantivo. A igualdade formal constitui uma garantia manifestamente
insuficiente para satisfazer os anseios atuais da teoria democrática, que exige acesso de todos a
condições efetivas de exercício da cidadania. A própria teoria liberal da sociedade tampouco se
compadece com uma situação que não propicia a concorrência em igualdade de condições.

Embora as Constituições do nosso século tenham, em geral, garantido a igualdade formal
entre homens e mulheres, sem distinção de qualquer natureza, esta mera modificação conceitual não
foi suficiente para inverter a situação de inferioridade que ainda separa as mulheres dos homens.

Por outro lado, é possível buscar na nossa Constituição Federal em vigor exemplos de
preocupação com a igualdade substantiva. Assim, o art. 7°, inc. XX, prevê a "proteção do mercado
de trabalho da mulher, mediante incentivos específico, nos termos da lei". Neste dispositivo, a
Constituição dispõe sobre uma forma de atuação do Estado que transcende o respeito passivo pela
igualdade formal.

Ao tomar-se signatário da IV Conferência Mundial da Mulher, o Brasil, mais uma vez,
tomou posição a favor de uma interpretação do princípio da igualdade que abre espaço para a
atuação decidida do Estado em prol da modificação da situação de desvantagem objetiva em que as
mulheres encontram-se no país e no mundo. Aliás, esta Comissão Especial não teria sentido se não
fosse essa a interpretação do princípio constitucional da igualdade que o Congresso Nacional adota.

A seguir, a problemática envolvendo a posição das mulheres na sociedade será analisada a
partir das áreas temáticas determinadas no começo dos trabalhos da Comissão. O esforço da análise
será apontar os pontos de estrangulamento no processo de ascensão social das mulheres e as questões
em que se estão dando eventuais retrocessos, para que as medidas a serem tomadas ganhem coerência.

2.2. ACESSO AO PODER

A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que toda pessoa tem direito
a participar no governo de seu paÍS.

Conferência de Beijing

A preocupação prioritária das forças políticas que combatem as desvantagens sociais das
cidadãs deste país deve voltar-se para as carências que afligem as mulheres mais pobres, que não
encontram espaço adequado para o exercício mínimo da cidadania, seja como eleitoras, como
empregadas, como mães ou como consumidoras. No entanto, a questão do acesso das mulheres
aos cargos decisórios do Estado poss!-,i algumas especificidades que justificam certa prioridade para
o tema e um tratamento algo prolongado. É que na condução das políticas públicas dirigidas às
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mulheres deve haver a participação delas tanto para a concepção dos programas como para o
acompanhamento e controle. Para isso, as mulheres devem necessariamente estar integradas ao
aparelho de Estado.

Ademais, no caso dos cargos decisórios do Estado, a discussão sobre o princípio da
igualdade ganha conotação levemente di versa da anteriormente apresentada neste Relatório. A razão
é simples. Ainda quando se adira a uma concepção fortemente formalista do princípio da igualdade,
sempre haverá a necessidade de se definir qual a atuação neutra em cada situação concreta. Neste
momento, abre-se espaço para a interferência das pré-concepções das pessoas que ocupam cargos
de decisão, marcadas por sua posição social e por sua história pessoal.

Por isso, torna-se particularmente importante que os cargos decisórios do Estado sejam
preenchidos de forma a garantir um mínimo de representatividade dos grupos sociais mais significativos,
criando-se, assim, um mecanismo de controle mútuo entre os vários preconceitos. Trata-se, aliás, de
uma idéia análoga à que subjaz ao princípio, constitucionalmente estabelecido, da separação (e do
controle mútuo) de poderes.

A Constituição brasileira, adotando uma fórmulajá clássica, divide os órgãos de decisão
do Estado em três grande áreas. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário são os poderes constitucionais
dominantes na nossa tradição jurídico-constitucional. A eles pode ser acrescentado, pela importância
e relativa autonomia constitucional, o Ministério Público, se bem que este seja parte do Executivo.

As pessoas que ocupam os cargos de decisão nessas instâncias vêem-se continuamente
em situações em que têm de desvendar a justiça (e, por extensão, a igualdade) em meio a questões
e circunstâncias complexas. Mais que em qualquer outro lugar, é importante que nesses órgãos
esteja representada a experiência social acumulada pelos vários grupos que compõem a sociedade.

Com base nos dados colhidos diretamente por esta Comissão junto aos Poderes da
República, é possível ter uma idéia bastante clara da realidade do País no tocante à distribuição dos
cargos públicos com poder de decisão ocupados por mulheres.

a) PoderLegislativo:

O Congresso Nacional conta com 474 Deputados e 39 Deputadas; 75 Senadores e 6
Senadoras. Nenhuma mulher Deputada exerce função de Líder ou ocupa cargo na Mesa Diretora.
De igual modo, nenhuma Senadora exerce função de Líder, embora 2 ocupem cargos na Mesa
Diretora.

15
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PODER LEGISLATIVO

Distribuição dos cargos, segundo o gênero e a Casa Legislativa

Total de Pereentua

Cargo Homens Mulheres Cargos is

Homens Mulheres
Câmara dos Deputados

Deputados 474 39 513 92,40% 7,60%
Líder 9 O 9 100,00% 0,00%
Membro da Mesa Diretora II O Ii 100,00% 0,00%
Presidente de Comissão Permanente e Temporária 52 2 54 96,30% 3,70%
Senado Federal

Senador 75 6 81 92,59% 7,41%
Líder 7 O 7 100,00% 0,00%
Membro da Mesa Diretora 9 2 11 81,82% 18,18%
Presidente de Comissão Permanente e Temporária 18 O 18 100,00% 0,00%

Fonte: Dados fornecidos pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em
julho e agosto de 1997, e publicações oficiais do Legislativo
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Os resultados confirmam a baixa paJticipação de mulheres em caJ"gos federais de natureza
eletiva. Uma das razões apontadas como causa da relativa ausência de mulheres na atividade
legislativa é o fato de que as mulheres para ingressarem na política eleitoral têm que disputar espaço
com estruturas de poder tradicionalmente dominadas por homens, os partidos políticos, uma vez
que, na legislação brasileira, vigora o princípio de que os candidatos a caJ"gos eletivos devem ser por
eles indicados.

Mais adiante, será analisada com algum detalhe a situação das mulheres em relação aos
cargos eletivos e aos processos eleitorais, em especial a importância das inovações legais recentes
que reservam vagas nas Iistas de candidatos a casas legislativas para mulheres. Ademais, os dados
coletados sobre a participação eleitoral das mulheres nos Estados serão anexados ao Relatório.

b) Poder Executi vo

A reduzida presença de mulheres nos níveis mais elevados dos cargos de direção e
assessoramento no Poder Executivo reflete a existência de baJTeiras e práticas discriminatórias que
as impedem de participar de modo efetivo na tomada de decisões econômicas e políticas e na
formulação e execução de políticas públicas em igualdade de condições com os homens.

Os dados demonstram que, a par de não existir na composição do atual governo nenhuma
mulherem pasta ministerial, observa-se o predomínio de homens nos caJ"gos de natureza especial (os
mais graduados) e nos demais com poder de decisão situados no níveis DAS-5 e 6, os mais elevados.
A representação da mulher corresponde somente a 16,59% do total desses cargos.

Participação da mulher no Poder Executivo

Admistração Direta
Cargos ocupados Homens Mulheres

Cargos de natureza especial
DAS-5 e DAS-6
Total

40
581
621

34 6
482 97
516 103

É sabido que nenhuma mulher até hoje foi eleita Presidente da República ou mesmo
Vice-Presidente e que apenas nas eleições de 1994 elegeu-se a primeira Governadora de um Estado
federativo.

c) Poder Judiciário

Nos Tribunais Superiores, a ausência feminina é a regra. Mulher algumajamais ocupou
caJ"go de Ministro no Supremo Tlibunal Federal, nem no Superior Tribunal de Justiça, tampouco no
Superior Tribunal Militar, havendo apenas duas mulheres ocupando cargo de Ministro no Tribunal
Superior do Trabalho.

No entanto, o Poder Judiciário e o Ministério Público apresentam características que
merecem uma análise cuidadosa. Esses órgãos utilizam o concurso público como mecanismo de
preenchimento dos caJ"gos que implicam o exercício da soberania estatal. Trata-se, provavelmente,
da área do poder público em que o critério de ingre so é mais impessoal. Este aspecto deve ser
responsável pelo crescimento da participação feminina nesses órgãos.

17
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As Juízas - segundo os dados coletados por esta Comissão Especial junto aos órgãos do
Poder Judiciário - respondem já por mais de 25% dos cargos de magistrado providos na Justiça
Federal de primeiro e segundo graus. Além disso, nos últimos anos, o percentual de mulheres aprovadas
nos concursos para a Magistratura na Justiça Comum de primeiro grau oscila ao redor de 40% do
total, de acordo com os dados organizados por Lúcia Avelar, no livro Mulheres na Elite Política
Brasileira, editado em 1996, pela Fundação Adenauer.

JUSTiÇA FEDERAL DE 1° E 2° GRAUS

rau.
GRAU

Homens Mulheres Homens Mulheres

1° 380 127 74,95% 25,05%
2° 71 25 73,96% 26,04%
Total 451 152 74,79% 25,21%

Fonte: Dados fornecidos pelo Conselho da Justiça Federal. em julho de 1997
Nota:o 2° grau corresponde aos juízes dos TRF.

A pesquisa da Comissão Especial mostra, ainda, que a palticipação significativa das mulheres
nos postos decisórios do Judiciário não se limita ao âmbito federal. Dados remetidos pelos Tribunais
Estaduais de 22 unidades da Federação indicam uma distribuição de magistrados, por gênero,
semelhante àjá apontada para a Justiça Federal. Em um Estado, o de Sergipe, a participação de
mulheres é superior à de homens; em vários, essa patticipação ultrapassa os 30%; apenas em um, o
Mato Grosso do Sul, a participação feminina é inferior a )0%. Trata-se, portanto, de processo que
envolve todo o país. (ANEXO II)

No entanto, os postos mais altos da hierarquia do Poder Judiciário e do Ministério Público ainda
são extensamente ocupados por homens. A pesquisa desta Comissão Especial não deixa dúvidas.
Dos 93 cargos de Ministro ocupados no STF, no STJ, no TSE, no TST e no STM, apenas dois

o são por mulheres, ambos no Tribunal Superior do Trabalho.
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TRIBUNAIS SUPERIORES

Distribuição dos Ministros, segundo o gênero, por Tribunal
TRIBUNAL Ministros Cargos Percentuais

STF
STJ
TSE
TST
STM
Total

Homens Mulheres ocupados Homens

11 O 11 100,00%
33 O 33 100,00%
7 O 7 100,00%

25 2 27 92,59%
15 O 15 100,00%
91 2 93 97,85%

Mulheres

0,00%
0,00%
0,00%
7,41%
0,00%
2,15%

Fonte: Dados fornccidos pclo TST c STM; claboração própria nos dcmais casos

Obviamente, a situação tende a mudar pela mera pressão do número crescente de mulheres,
na base da hierarquia, aptas a ocuparem os postos mais elevados e demonstrando continuamente
essa capacidade. No entanto, esse processo pode e deve ser acelerado pela intervenção nos processos
de seleção interna, em que mais facilmente pode manifcstar-se a influência de preconceitos.

Apenas para citar um campo de atuação, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça, além dos juízes dos Tribunais Regionais Federais, são nomeados pelo
Presidente da República e aprovados, com exceção dos últimos, pelo Senado Federal (Constituição
Federal, arts. 101, 103 e 107). Participam, ainda, dos processos de seleção, indicando possíveis
escolhidos, os próprios Tribunais, por suas instâncias superiores, e os órgãos de representação de
classe dos profissionais do direito (Constituição Federal, arts 94 e 104). No âmbito das Justiças dos
Estados vigoram normas semelhantes. Trata-se, certamente, de um espaço em que a vontade política
pode-se fazer valer no sentido do favorccimento da pm1icipação equitativa das mulheres nos orgãos
de decisão do Estado.

Além da atuação voltada para alcançar, dos decisores constitucionalmente definidos,
indicações influcnciadas pela vontade política de democratizar as instâncias superiores do Judiciario
no que toca aos gêneros, cabe refletir sobre possíveis medidas legislativas na mesma direção. É
evidentemente necessário que o Poder Judiciário seja instado a discutir, por exemplo, se o Estatuto
da Magistratura, estabelecido por Lei Complementar de iniciativa do Supremo rribunal Federal, não
pode conter normas de promoção que favoreçam a equidade entre os exos na hierarquia do Judiei.h·io.

De qualquer maneira, a situação das mulheres no Judiciário mostra a possibilidade de
ocupação eficiente de e:paços na estrutura de poder do nos..;o aÍ';. No caso do Judiciário, pelo
menos nas instâncias inferiores, o processo desenvolve-se com relativa naturalidade. É que a
impessoalidade da seleção permite a um grupo previamente socializado na area, pela participação
expressiva nos cursos universitário de direito, a ocupação de cargos tanto na magistratura como nos
cargos burocráticos da Judiciário.

A pesquisa desta Comissão Especial recebeu, do Conselho da Justiça Federal, a informação
dc que mais da metade dos cargos dc DAS-5 e DAS-6, ou equivalentes, são ocupados, na Justiça
Federal de primeiro e segundo graus, por mulheres. É lima situação que absolutamcntc não se verifica
nos cargos superiores da burocracia do Executivo.
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JUSTiÇA FEDERAL DE 1° E 2° GRAUS

Distribuição dos cargos DAS-5, DAS-6 ou equivalentes, segundo o gênero
DAS-5, DAS-6 ou equivalentes Cargos Percentuais

Homens Mulheres ocupados Homens Mulheres
228 299 527 43,26% 56.74%

Fonte: Dados fornecidos pelo Conselho da Justiça Federal. em julho de 1997.

Um dado interessante refere-se à participação de mulheres na magistratura castrense.
Também nesse caso, a impessoalidade dos concursos públicos tem garantido o acesso feminino a um
meio historicamente dominado pelos homens.

JUSTiÇA MILITAR DA UNIÃO _1 3 INSTÂNCIA

CARGO
Distribuição de magistrados, segundo o gênero

Homens Mulheres Total Percentual

Juiz-Auditor e Juiz-Auditor Substituto 21 11

Homens Mulheres

32 65,63% 34.38%

Fonte: Dados fornecidos pelo STM, em julho de 1997

Na burocracia da Justiça Militar, repete-se o mesmo fenômeno, algo surpreendente se
comparado com o Poder Executivo.

JUSTiÇA MILITAR DA UNIÃO _1 3 e 23 INSTÂNCIAS

Distribuição de cargos DAS-5, DAS-6 ou equivalentes, segundo o gênero, por instância
INSTANCIA DAS-5, DAS-6 ou equivalentes Cargos Percentuais

STM
Auditorias
Total

Homens Mulheres ocupados Homens

31 12 43 72.09%
12 11 23 52,17%
43 23 66 65.15%

Mulheres

27.91%
47,83%
34,85%
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Fonte: Dados fornecidos pelo STM, em julho de 1997

Os ramos especiais do Judiciário, aliás, constituem um campo de interesse específico. Como
já foi referido, o único dos Tribunais Superiores com presença de Ministras é o Tribunal Superior do
Trabalho. Além disso, como pode ser observado nos anexos, a Justiça do Trabalho, nas demais
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instâncias, apresenta percentuais elevados de participação feminina, seja na magistratura, seja nos
cargos burocráticos de direção e assessoramento superiores. (ANEXOS 111 e IV)

Informações sobre os Tribunais Eleitorais constam também dos anexos. Neste caso, não
apenas a participação feminina no Tribunal Superior Eleitoral é nula, como os Tribunais Regionais
são compostos de magistradas em percentual relativamente reduzido. Contudo, em cargos de direção
e de assessoramento superiores,já nota-se presença significativa de mulheres, na casa dos 40%.
(ANEXOS V e VI»

Os processos eleitorais e os cargos eletivos.
A Constituição Federal retoma o princípio da igualdade quando trata dos direitos políticos.

Diz o seu art. 14, nocaput: "A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos ...". Ademais, ao enumerar as condições de elegibilidade,
no § 3° do mesmo artigo, a Constituição não faz nenhuma distinção entre os cidadãos (exceto quanto
à idade), desde que se encontrem no exercício de seus direitos políticos. Há igualdade formal, pottanto,
tanto no que toca ao direito de votar como ao de ser votado.

Um episódio histórico, contudo, mostra a diferença entre o plano formal e o material. O
direito de voto das mulheres foi introduzido no Brasil, em dimensão nacional, pelo Código Eleitoral
de 1932 (anteriormente, alguns estados, a começar pelo Rio Grande do Norte, tinham introduzido o
sufrágio feminino no seu âmbito). No entanto, as normas eleitorais distinguiam eleitores homens e
mulheres quanto à obrigatoriedade do voto.

Se é certo que a Constituição de 1946, em seu art. 133, dizia que "o alistamento e o voto
são obrigatórios para os brasi leiros de ambos os sexos, sal vo as exceções previstas em lei", não é
menos certo que, ainda no Código Eleitoral de 1950 (Lei n° 1.164, de 24 de julho), se excetuava a
obrigatoriedade do alistamento (e voto, conseqüentemente) das "mulheres que não exerçam profissão
lucrativa" (art. 4, I, d). Ora, tal norma - embora defensável, pois a obtigatoriedade implicava em um
ônus que, provavelmente, não devia ser imposto abruptamente a pessoas até então ausentes, ou
quase, da vida pública - demonstrava a diferença real de situações. Essa diferença explica, ademais,
a demora para que as mulheres chegassem a representar metade do eleitorado nacional (em 1980
ainda eram 45% do eleitorado).

Os dados disponíveis mostram abundantemente a relativa ausência de mulheres em cargos
de ocupação por via eleitoral. Além de todas as explicações estruturais que se possam levantar
(inclusive as relacionadas com o parágrafo anterior), não se deve descartar o fato de que as mulheres,
para entrLU'em na política eleitoral, têm que disputLU'espaço em uma insL:1.1lcia tradicionalmente dominada
por homens, os partidos políticos.

Desde a Lei n07.586, de 28 de maio de 1945 (art. 39), que vigora, ininterruptamente, na
legislação brasileira, a proibição de candidatos a cargos eletivos não indicados por partidos.
(Atualmente a norma encontra-se no Código Eleitoral, art. 87).

Apesar de recente, a atual Lei dos Partidos Políticos (Lei 9.096, de 19 de setembro de
J995) não faz qualquer referência à patticipação feminina em qualquer nível da atuação pattidária. A
ausência justifica-se pela preocupação que guiou a feitura da Lei, qual seja, a de eliminar os traços de
corporativismo e estatismo que marCLU'am historicamente a legislação e a prática pLUtidária brasileira.

Tal preocupação encontra-se já na Constituição de 1988, que em seu art. 17 prevê a
autonomia dos partidos políticos e o seu caráter de pessoajurídica de direito privado (§§ I° e 2°).
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No entanto, a Lei não impede que o próprio partido encarregue-se de garantir aos seus filiados e
dirigentes uma participação equitativa do ponto de vista de gênero. Diz o seu art. 15 que o Estatuto
do partido deve conter normas sobre o "modo como se organiza e administra, com a definição de
sua estrutura geral e identificação, composição e competências do. órgãos partidários nos níveis
municipal, estadual e nacional, duração dos mandatos e processo de eleição dos seus membros"
(inc. TV).

De qualquer forma, a desigual participação de homens e mulheres nos cargos eletivos do
Executivo e do Legislativo implica uma nódoa no ideal da igualdade entre os cidadãos, que, ao
menos em parte, não pode ser entendido apenas como ideal de igualdade formal perante a lei, nem
é esse o sentido único do princípio em nossa ordem constitucional, que inclui inequivocamente um
componente substanti vo.

Não se pode subestimar o fato de que cargos decisórios importantes, principalmente no
Poder Executivo, são preenchidos por via não eletiva. Esse fato torna di fíci I abordar a questão, no
âmbito do Executivo, da perspectiva da legislação eleitoral. No entanto, nada impede a pressão
política no sentido de incrementar o preenchimento de cargos de confiança (ministérios, secretarias,
etc) com mulheres, ou a atuação legislativa no mesmo sentido, fora do âmbito da legislação eleitoral.

O preenchimento de cargos eletivos nas Casas Legislativas federal (excluído o Senado),
estaduais, distrital e municipais dá-se por meio de um sistema eleitoral proporcional. (Veja, por
exemplo, o art. 45, caput, da Constituição Federal: "A Câmara dos Deputados compõe-se de
representante~du povo, eleito~.pelo sistema proporcionaL em cada Estado, em cada Território e no
Distrito Federal"). Este fato e relevante para o tema da participaçãu ;Julítica das mulhere~.Como é
sabido, o sistema proporcional beneficia a representação política das minOlias e - do ponto de vista
da influência política, embora não enquanto percentual do eleitorado - as mulheres devem ser
consideradas grupo minoritário.

I ão se trata apenas de uma hipótese plausível. Os daelos empíricos, retirados da compmação
internacional, reforçam a ideia de que as mulhere~ têm melhor desempenho eleItoral nos países de
sistema eleitoral proporcional que nos paí"es de sistenld eleitoral m<'lJoritário. Não apenas os países
com maior participação de mulheres nos parlamentos adotdm o sistema proporCional (o que poderia
ser uma coinCIdência, pois nesses países <I participação fe ninll1a e grande também em outros setores).
como existe palse~ com longa tradição de movimentos feministas e com grande pm1iclpação femll1l11a
nos mais variados setores, mas que adotam o sistema m<'llontano e têm elatIvamente poucas mulheres
no parlamento (o exemplo maiS significativo deve ser o do'i Estados l nidüs . ~ventualmente, <1
própna diliculdade para se implemcnt<lr <1çeies afirm<lt.Y<1 em tsten <I~ m<'Jontdnos pode contnbulI
para esse fato.

(omo o Brasil <1c!otou,junto com o \oto femlIlino, ~m 193~, IpI' nC1r I( da represent<1çào
proporCionaI para a compo... iç<10 das C<bd Legislati\a , tom<. se ainda mel1( .lu tiflcávcl a pouca
p<'1I1icipaç<lo de mulhere na reprcsentaçüu política nacional

Lmbora tênue. parece po. sí cl dIstinguir. em meados da d ca a de 60, IIna tendêncl<l de
crescimento da participação feminina. cOdrtac1a pela repre ... são polítIca. Com a retomada da
mobil ização popular, a partir da segunda metade da década ele 70. <1 particIpação das mulheres nos
movimentos sociais e na política eleitoral entrou em processo contínuo de crescimento. Só nas eleições
municipais de 1996, contudo. essa tendência foi reforçada por uma medida legislativa.



MULHER, POLiTICA E AÇÃO

A Lei 9.100, de 29 de setembro de 1995, que estabeleceu normas para a realização das
eleições municipais de 3 de outubro de 1996, introduziu importante inovação na legislação eleitoral
brasi leira. A partici pação eleitoral de um grupo foi reforçada de maneira a garantir uma presença
menos desigualit{u'ia no cenário político, embora em contradição com uma interpretação restritivamente
formalista do princípio constitucional da igualdade perante a lei (e, conseqüentemente, da neutralidade
do Estado).

Apesar do caráter inegavelmente inovador da medida, não é impossível encontrar, se não
precedentes, pelo menos idéias assemelhadas na história eleitoral brasi leira. O caso mais claro é,
provavelmente, o da preocupação constitucional com o equilíbrio federativo, em detrimento de uma
interpretação fOlmalmente rigorosa do princípio "um homem, um voto". É assim que o art. 45, § 1°,
da Constituição Federal, ao determinar que nenhum Estado, nem o Distrito Federal, "tenha menos
de oito ou mais de setenta Deputados", colide, formalmente, com o princípio do art. 14, do voto
com valor igual para todos. Semelhanças também poderiam ser eventualmente encontradas com
alguma legislação corporativista do primeiro governo Vargas.

A inovação da Lei 9.100 consistiu em impor a partidos e coligações a obrigação de reservar
vinte por cento das vagas nas suas listas de candidatos a Vereador para serem preenchidas por
mulheres. Como já foi acentuado, apenas os partidos e coligações podem registrar candidatos;
portanto, qualquer resistência dos prutidos a aceitar candidaturas de mulheres - ou a simples preferência
por candidatos homens - implica em verdadeiro veto à participação político-eleitoral das mulheres.

A Lei 9.100, de 1995, na esteira da experiência brasileira dos últimos anos, foi uma lei
especial, ou seja, valeu apenas para as eleições a que se destinava explicitamente. No entanto,
recentemente, o Legislativo mudou de atitude. A Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997, estabeleceu
regras de caráter permanente para as eleições e voltou a acolher a reserva de vagas, agora com nova
formulação. Primeiro, a reserva passou de vinte por cento das vagas para trinta por cento (nas
eleições de 1998, transitoriamente, a reserva será de vinte e cinco por cento das vagas). Segundo,
passou a se aplicar a todas as eleições proporcionais, e não apenas às municipais. Terceiro, a regra
diz que não haverá menos que trinta por cento de candidaturas de um dos dois gêneros.

A nova formulação visa a impedir qualquer interpretação que indique privilegiamento de
um gênero em detrimento de outro. No entanto, a única razão de ser da norma é, certamente, apoiar
um grupo social que tem sido sistematicamente sub-representado nas lides eleitorais. Caso não
houvesse essa carga histórica negativa, não haveria nenhum problema quando, eventualmente, oitenta
por cento dos candidatos de um partido fosse de um único gênero.

A seguir, são apontados alguns pontos que merecem ser tidos em conta quando se anal isa
a reserva de vagas na legislação eleitoral brasileira.

a) Quanto à formulação e aprovação da norma, é importante destacar o caráter decisivo
da existência de uma "bancada feminina" na Câmara dos Deputados. A percepção generalizada,
entre os legisladores, de que existia um grupo consistente e coeso de parlamentares (as mulheres)
reivindicando a medida, frente à inexistência de qualquer grupo compacto que se sentisse
particulru-mente prejudicado por ela, influiu na sua aprovação.

b) A reserva de vagas nas listas prutidárias de candidatos, no contexto da legislação eleitoral
brasileira, tem a particularidade de transferir, de forma muito mais clara que em outros países, a
decisão final para o eleitorado. Esse fato decorre do caráter aberto da lista no Brasil. Enquanto em
outros países pode-se determinar a posição de cada candidato ou candidata na lista, de forma a
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facilitar ou dificultar sua eleição, no nosso país as mulheres só serão beneficiadas na medida em que
forem realmente capazes de se fazerem escolher individualmente pelos eleitores.

C) A lista de candidatos aberta, ao estilo brasileiro, pemute distinguir dois efeitos da reserva
de vagas. O efeito indireto consiste em potenciar a eleição de mulheres para as Casas Legislativas; é
um efeito provável mas não necessário. O efeito direto e necessário da legislação é criar listas de
candidatos com um número mínimo de mulheres. Não se deve menosprezar o segundo efeito por
óbvio e aparentemente irrelevante. Vale a pena analisar ambos separadamente

i) Efeito direto da reserva de vagas: a mera inclusão obrigatória de candidaturas de mulheres
nas listas pattidárias já modifica substancialmente o cenário político-eleitoral brasileiro. É preciso ter
em conta que os candidatos são obrigatoriamente apresentados por partidos pai íticos, e os partidos
sofrem da sedimentação de um tradicional poder masculino no âmbito da política eleitoral. A reserva
de vagas para mulheres facilita a sua entrada no meio partidário e favorece o próprio interesse dos
partidos por atraírem para suas fileiras candidatas com potencial de voto.

Para reforçar essa idéia, vale a pena analisar algumas listas de candidatos nas eleições de
1994 para a Câmara dos Deputados. São objeto da análise as oitenta e três listas de candidatos de
partidos ou coligações que, em 1994, foram apresentadas aos eleitores nos vários estados da União
e no Distrito Federal e das quais pelo menos um candidato se elegeu Deputado Federal.

Dessas oitenta e três, apenas em uma lista a quantidade de mulheres conespondeu a vinte
por cento ou mais do total de candidatos. Para ser mais preciso, tratou-se da coligação PDT/PMDBI
PSDB no Estado do Acre, que apresentou quatro candidaturas de mulheres em um total de treze
candidatos (30,77%).

Do mesmo total de oitenta e três listas, em sessenta e quatro (77%) a participação de
mulheres foi inferior a dez por cento dos candidatos. E em vinte e cinco das listas (30%) não havia
nenhuma candidatura de mulher.

Outra organização esclarecedora dos dados é a apresentada a seguir. Somados, em cada
unidade federada, as candidaturas das várias listas, o percentual de mulheres pode ser dividido nos
seguintes níveis:

* menos de quatro por cento das candidaturas: Ceará, Maranhão, Paraíba, Paraná,
Pernambuco, Piauí, Santa Catarina, Sergipe;

*de quatro a sete por cento das candidaturas: Alagoas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato
Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo;

* de sete a dez por cento das candidaturas: Amapá, Distrito Federal, Espírito Santo, Pará,
Rondônia, Roraima, Tocantins;

* mais de dez por cento das candidaturas: Acre, Amazonas e Mato Grosso do Sul.
Não é por acaso que, como mostram os anexos, o ingresso de mulheres nas casas legislativas

de nível estadual e federal, nas eleições de 1990 e 1994, foi insuficiente para a democratização
desses espaços no que toca à representação de gênero.(ANEXOS VII e VIII, e de XI a XXX)

Os dados recolhidos por esta Comissão Especial indicanl uma situação semelhante, embora
um pouco menos crítica, no nível municipal. Nos dez Estados cujos Tribunais Regionais Eleitorais
responderam à questão, o percentual de mulheres entre os candidatos às Câmaras Municipais - nas
eleições de 1992, antes, portanto, da reserva legal de vagas - ficou ao redor de dez por cento. Note
se, contudo, que a maioria dos respondentes foram dos Estados do Norte e Nordeste, onde a



MULHER, pOLíTICA E AÇÃO

participação eleitoral feminina é mais acentuada. No único Estado das regiões Sul e Sudeste que
respondeu à questão, o percentual foi de sete por cento. (ANEXO IX)

Os dados permitem, ainda, comparar o percentual de candidatas em 1992 e 1996 (antes e
depois da reserva de vagas) em oito Estados. Rondônia: 10,08% em 1992/ 18,93% em 1996;
Roraima: 14,59% /18,75%; Tocantins: 10,08% 116,23%; Alagoas: 9,33% / 14,38%; Ceará: 12,91 %
/18,89%; Piauí: 9,56% /17,53%; Rio Grande do Norte: 10,66% /16,20%; Santa Catarina: 7,08%
/ 15,69%.. É difícil discernir até que ponto o aumento de candidaturas se deveu à reserva de vagas
e até que ponto se deveu ao próprio processo espontâneo de aumento da participação política das
mulheres. Afinal, os dados indicam que também houve um aumento significativo do número de
candidatas às Prefeituras, sem que neste caso houvesse a reserva. (ANEXO X)

De qualquer forma, a existência da norma compensatória garante o desenvolvimento do
processo de participação eleitoral feminina e ajuda a quebrar resistências nos Estados onde elas são
mais fortes. Assim, o aumento pode ter lugar concomitantemente em todo o país.

ii) Efeito indireto da reserva de vagas: obviamente, a ausência ou escassez de mulheres nas
listas de candidatos torna impossível a eleição em grande número para as Casas Legislativas. Já o
aumento do número de mulheres nas listas torna mais provável a eleição. Os dados disponíveis sobre
as eleições de 1996 permitem algumas considerações sobre a matéria, no que diz respeito à reserva
de vinte por cento de vagas estabelecida pela Lei 9.100, de 1995.

A pesquisa realizada por esta Comissão Especial da Câmara dos Deputados junto aos
Tribunais Regionais Eleitorais obteve resultados muito semelhantes aos divulgados pelo Instituto
Brasileiro de Administração Municipal- IBAM, em versão preliminar da pesquisa do próprio Instituto.
Nas últimas eleições municipais, as mulheres aumentaram sua participação nas Câmaras de Vereadores
de cerca de 7,5% para cerca de 11 % dos candidatos eleitos. Este percentual fica prejudicado pela
baixa participação político-eleitoral das mulheres justamente nos Estados mais ricos, populosos e,
principalmente, com maior número de Municípios e Vereadores.

Uma certa disparidade regional marca a participação das mulheres nas Câmaras Municipais.
Embora o percentual de Vereadoras tenha dobrado em Estados como Rio Grande do Sul e
Pernambuco, aumentou pouco no Rio de Janeiro e em São Paulo. De qualquer maneira, qualquer
desses grandes Estados está entre os que têm menor participação feminina. Os Estados do Acre,
Maranhão, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Pará e Tocantins são os que elegeram, em
1996, pelo menos 15% de Vereadoras. Acre e Roraima, aliás, tiveram a participação das mulheres
diminuída de 1992 para 1996, o que mostra que nesses Estados a participação feminina alcançou tal
patamar que a reserva de 20% das vagas nas listas de candidaturas torna-se praticamente irrelevante.

Mais uma vez, os dados são insuficientes para se estabelecer com segurança o efeito da
norma de reserva de vagas. Por dois motivos. Primeiro, porque a participação política das mulheres
vem crescendo de eleição para eleição e é praticamente impossível determinar qual seria o aumento
espontâneo nas últimas eleições municipais. Segundo, porque o percentual de Prefeitas cresceu quase
na mesma proporção que o de Vereadoras, sendo que não havia norma semelhante para as eleições
majoritárias.

Conclusão
A ação afirmativa no sentido da ocupação, por mulheres, de cargos decisórios do Estado

não é comum na legislação brasileira. A análise da questão acaba por se restringir quase que
exclusivamente a aspectos periféricos. Por exemplo, pode-se identificar na Constituição Federal as
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formas de se preencher os postos mais altos da hierarquia do Poder Judiciário, definindo um possível
espaço de pressão em favor da nomeação de mulheres; ou se pode mostrar como o estabelecimento
do sistema de representação proporcional favorece o crescimento da participação feminina nas Casas
Legislativas. No entanto, norma diretamente dirigida a fazer crescer a ação político-institucional das
mulheres, só é possível encontrar a reserva de vagas nas listas de candidatos às eleições proporcionais.

2.3. DIREITOS HUMANOS

Os direitos humanos da mulher e da menina são pal1e inalienável, integrante e indivisível
dos direitos humanos e das liberdades universais.

Conferência de Beijing.
Para que homens e mulheres possam viver e conviver com dignidade, alguns requisitos são

necessários. O conjunto dos requisitos culturais, materiais e morais necessários para a vida com
dignidade constituem os direitos humanos. As mulheres não apenas partilham da titularidade desses
direitos, como aqueles que tenham a ver com necessidades especificamente femininas constituem
parte integrante e indivisível dos direitos humanos universais.

A afirmação constitucional da igualdade entre homens e mulheres significa o reconhecimento
formal da titularidade conjunta dos direitos humanos. No entanto, tal reconhecimento não pode se
restringir a uma afil111ação genélica. É justamente a sua concretização nas várias áreas temáticas a
seguir desenvolvidas que pelmitem avaliar da validade prática do princípio.

Assim, por exemplo, uma forma de avaliar a situação dos direitos humanos no País é
indagando se os direitos sociais a educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social,
proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados, consagrados no art. 6° da
Constituição Federal, estão sendo respeitados.

Todo o ordenamento jurídico nacional, direta ou indiretamente, deve estar voltado para a
defesa dos direitos humanos. Neste sentido, ressalte-se a importância do Código Penal e do Código
Civil, e legislação correlata, em processo de aperfeiçoamento constante no Congresso Nacional.

O Código Civil, por exemplo, está sofrendo alterações profundas no momento, pal"a, entre
outras coisas, dispor sobre a capacidade jurídica da mulher de modo a afastar os resquícios de
discriminação de gênero ainda existentes, principalmente em relação à mulher casada. A revogação
do instituto da chefia conjugal pelo mal"ido e a modificação do exercício do pátrio poder, da fixação
do domicílio do casal pelo marido, da administração dos bens do casal e de todos os dispositivos
que representam discriminação à mulher ou sejam injuriosos à sua dignidade.

Apesar de o tema dos direitos humanos remeter, em geral, para as questões tratadas de
modo mais específico nos demais tópicos deste Relatório, um assunto deve ser tocado aqui. É a
situação da mulher presidiária. Nesta situação, a sensibilidade de uma sociedade para os direitos
universais da mulher e do homem é testada de maneira especial, pela dificuldade de aceitar que os
próprios infratores da lei são seres humanos cuja dignidade deve ser preservada em qualquer situação.

A cartilha da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil- CNBB para a campanha da
fraternidade de 1997, que tem como preocupação a questão dos encarcerados, dedica algumas
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2.4. SAÚDE

- ---------------------------------

considerações à situação específica da mulher. Primeiro, constata-se ser pequena a proporção de
mulheres na população prisional (3,69%). Conseqüentemente os serviços penitenciários são geralmente
pensados em relação aos homens.

Há mulheres grávidas em delegacias e cadeias públicas sem nenhuma assistência e existem
prisões femininas com algumas centenas de presas sem assistência médica, na área ginecológica.

Acentue-se, ainda, a existência de dispositivo constitucional que assegura às presidiárias
"condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação" (art.
5°, L). Várias circunstâncias costumam impedir que essa disposição seja posta em prática.

Durante as discussões sugeriu-se a instituição, nas prisões, de creches para os filhos das
presidiárias. A preocupação é, obviamente, válida e importante; contudo, sua concretização apresenta
algumas dificuldades que devem ser analisadas para que se possa preservar a integridade da criança.

A mulher tem o direito de desfrutar do mais elevado nível possível de saúde
física e mental.

Conferência de Beijing.

Dentro da linha de trabalho traçada pela Comissão, a saúde e os direitos reprodutivos da
mulher mereceram atenção significativa. Buscou-se, por meio dos órgãos técnicos de assessoramento
da Câmara, fazer um levantamento das receitas previstas e realizadas no Orçamento da União no
primeiro semestre do corrente exercício pertinentes aos programas voltados exclusivamente para a
saúde da mulher. Essa tarefa não deu os resultados esperados, na proporção desejada, devido à
circunstância de os programas de saúde não estarem separados por gênero, mas, sim, de forma
global, exceto alguns muito específicos, como, por exemplo, o de mortalidade materna, o de câncer
cérvico uterino, o do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher - PAISM.

De qualquer maneira, o trabalho realizado pela Assessoria de Orçamento e Fiscalização
Financeira da Câmara dos Deputados merece ser transcrito para que se tenha uma idéia mais precisa
dos obstáculos financeiros que se opõem à execução dos programas destinados a dar resposta às de
carências das mulheres. O trabalho divide-se em três partes, em que se analisam, sucessivamente, a
execução orçamentária de alguns programas referidos à saúde da mulher; o Plano Plurianual e
informações obtidas a partir do seu acompanhamento; programas contidos na Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 1997 e 1998.

27



MULHER, POLiTICA E AÇÃO

28

I. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

No que tange às programações nominalmente identificadas no orçamento como ações
voltadas à proteção da saúde da mulher, os dados de execução do ano de 1996 e até 23 de outubro
de 1997 são os seguintes:

Ano Período de Título do Subprojeto/ subatívídade Dotação Dotação % Execução
Execução Autorizada Executada (DoI.

(Liquidada) Execut.lDol.
Autor)

1996 OI/jan a 3 l/dez Assístêncía Integral à Saúde da Mulher em São Paulo - SP 5.750.710 O O
Assístêncía Integral à Saúde da Mulher 186.000 O O

Combate à Carêncía Nutrícional- Programa do Leíte (I) 209.975.731 31.611.970 15,1

TOTAL NO ORÇAM E TO DE 1996 215.912.441 31.611.970 14,6

1997 OI/jan a 13/jun Construção do Hospital da Mulher na Cídade de São Paulo 17.500.000 O O
- SP (Reforsus)
Prevenção e Diagnóstíco Precoce do Câncer Cérvíco 50.450.000 3.015.365 5,9
Uteríno
Combate à Carência utricional - Programa do Leite (2) 212.900000 70.262.936 33,0

TOTAL O ORÇAME TO DE 1997 280.850.000 73.278.301 26,1

(1) Para 1996, as metas nessa atividade são as seguintes: a) Criança/gestante/nutriz atendida: 2.400.000, e b)
Gestante de risco nutricional: 1.400.000
(2) Paloa 1997: a) Criança/gestante/nutriz atendida: 5.670.000, e b) Gestante de risco nutricional: 4.800.000.
FONTE: SIAFI

Conforme se observa dos dados acima, não obstante o orçamento de 1996 dispor de R$
5,9 milhões para "Assistência Integral à Saúde da Mulher", não houve execução nessa programação.
No que diz respeito a "Combate à Carência Nutricional", de um total R$ 209,9 milhões, apenas
15%, foram executados. Para o corrente exercício (até 23.10.97), dos recursos destinados à
"Construção do Hospital da Mulher, na Cidade de São Paulo" não apresentam execução. Já as
ações relacionadas com "Prevenção e Diagnóstico Precoce do Câncer Cérvico Uterino "aparecem
com apenas 5,9% da dotação executada. Por outro lado, "Combate à Carência Nutricional" atinge
o patamar de 26% de execução.
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11. PLANO PLURIANUAL.

Constam do Plano Plurianual - PPA (Lei n° 9.276, de 9 de maio de 1996)

algumas prioridades e metas também relacionadas à saúde da mulher, e que, segundo o

Relatório de Acompanhamento do PPA elaborado e encaminhado ao Congresso Nacional

pelo Governo, tiveram a seguinte realização (física) no exercício de 1996:

Prioridade Denominação da unidade de P Qtde
Meta Medida E

T
Aumentar a cobcrtura e melhorar a qualidade da assistência pré- Comitê de mortalidade Comitê P 27
natal, parto e puerpério, diminuindo a mortalidade matcrna; matcrna - CMM implantado
incrementar a cobertura de açõcs de diagnóstico e tratamcnto

E 27
precoce do câncer cérvico uterino e de mama; prestar assessoria
técnica, desenvolver ações e difundir informações acerca da
saúde da criança e da mui heI'. T 100%

Campanha sobre a saúde da Campanha P 4
mulher e da criança realizada

E

T 25%
Centro de Referência - CR Unidade P 65
(saúde da mulher),
credenciado e equipado E 60

T 92%
Aumentar a cobertura c melhorar a qualidade da assistência pré- Normas técnicas rcvisadas Normas P 19
natal, parto e puerpério, diminuindo a mortalidadc materna; (PAISC e PAJSM)
incrcmentar a cobertura de ações dc diagnóstico c tratamento E 5
prccocc do cânccr cérvico uterino e de mama; prestar assessoria
técnica, desenvolver ações e difundir informaçõcs acerca da

T 26%saúde da criança e da mulhcr.
Diminuir a mortalidade Óbitos por P 80
matcrna de 152 óbitos para 100.000
80 para cada 100.000 vivos E

T

Implantação da redc Rede de P
nacional na área materno- informação
infantil E

T
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Sistema de vigilância Unidade P 250

sentinela do I-IIVfDST

implantado E

T

Reduzir a prevalência da anemia ferropriva nos grupos Gestante em risco e criança Pessoafano P 7.000.00

vulneráveis (gestantes e crianças); reduzir a incidência de desnutrida atendias

recém-nascidos com baixo peso. E 1.162.539

T 17%

Distribuição de doses de Unidade P 40.000.00

sulfato ferrosos

E O

T 0%

Proporcionar às mulheres em idade fértil, informações e acesso Fornecimento de PercentuaVano P 100

ao serviço de planejamento familiar. medicamentos e

contraceptivos necessários E
(PAISC e PAISM)

T

Vacinar contra tétano as mulheres em idade fértil nas áreas de Mulher em idade fértil, em Pessoa P 7.300.000

riscos. área de risco, vacinada

contra o tétano E

T

Reduzir a morbi-mortalidade matemo-infantil pelas doenças Controle DSTfAIDS- Percentual P 100%

sexualmente transmissiveis e pela infecção do HIV; reduzir a mulheres informadas e

ocorrência de novos casos de AIDS. assistidas E 30

T 30%

Mulher com sifilis congênita Pessoa P 1.500.000

atendida

E 226.908

T 15%
Campanha de Campanha P O
esclarecimento sobre a

prevenção da AIDS pelos E 4
meios de comunicação de

massa, dando énfase à
T

prevenção em mulheres

Legendas: P-Programado (PPA); E-Executado; T-Taxa de Execução (Perc.executado/programado
* Não informado o quantitativo de realização física.
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IH. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO PARA 1997 e 1998.

Dentro do tema "saúde da mulher", as prioridades e metas eleitas

como prioritárias para 1997 e 1998 são as especificadas a seguir:

A Comissão realizou gestões junto às Comissões de Seguridade Social e Família e de

Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, visando a aprovação de emendas ao Orçamento

da União que assegurem recursos para o PAISM e para a construção de casas-abrigo destinadas às

mulheres vítimas de violência. Este último tópico será abordado em item específico.

O PAlSM, criado em 1983, tem por finalidade dar assistência às mulheres em todas as

suas necessidades de saúde, em todas as fases de sua vida, desde a infância até a velhice.

Segundo dados da Pesquisa Nacional sobre Demografia e Saúde de 1996, a taxa de

fecundidade feminina no Brasil para0 período de 1993-1996 foi de 2,5 filhos por mulher, sendo 3,3

para mulheres na área rural e 2,3 para mulheres na área urbana. Os dados confirmam a tendência

decrescente registrada a partir da década de 1970. Esse decréscimo é fruto, entre outras causas, do

acelerado processo de urbanização, das práticas fragmentárias de planejamento familiar e da

esterilização indiscriminada de mulheres.

Quanto à assistência pré-natal, fundamental na preservação da saúde da mãe e do filho, as

brasileiras estão ainda longe de atingir o número mínimo ideal de seis atendimentos de controle pré

natal necessários para um bom acompanhamento da gravidez, situação agravada pelas condições

nutricionais das mulheres pobres. Segundo os dados da Pesquisa Nacional sobre Demografia e

Saúde - PNDS/ 1996, são bastante elevados os percentuais de mulheres residentes nas áreas rurais

que não realizam o pré- natal durante a gestação (30%). Nas zonas urbanas, esse número baixa para

8,6%.

No que diz respeito à assistência ao parto, dados apontam que 90% dos nascimentos no

Brasil ocorrem na rede hospitalar, sendo significativa a alta incidência de pruto cesariano (36%), em

1992, chegando a representar 52% em São Paulo. Esse padrão ultrapassa de longe o reconhecido

como normal, em torno de 10% do total dos partos.

Segue-se análise sobre a saúde da mulher, com uma abordagem constitucional e legal.

Como foi referido nas considerações que introduzem a elaboração das área temáticas
deste Relatório, um dos princípios constitucionais de maior relevância é a declaração, no rutigo 5°,
de que "todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza". O inciso I estabelece que
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"homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição". Assim,
toma-se cristalino que tudo o que for garantido no texto constitucional abrange, evidentemente, a
mulher, inexistindo a necessidade de explicitar o que se aplica a cada sexo.

O direito à saúde é garantido como direito social no artigo 6°, verbis: "São direitos sociais
a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade
e à infância, a assistência aos desamparados, na fonna desta Constituição".

Outro aspecto essencial a ressaltar é a universalidade da cobertura e do atendimento,
prevista no at1igo 194 da Constituição, que assegura a eqüidade no atendimento às necessidades de
todo e qualquer cidadão.

O direito à saúde é tratado, ainda, de fOlma abrangente, no art. 196 da Constituição Federal:
"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas
que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

A Lei Orgânica da Saúde aprofunda o texto constitucional, reafirmando a saúde como
direito fundamental do ser humano, apresentando uma visão abrangente do conceito de saúde, sem
admitir diferenças entre as pessoas, determinando o acesso universal e igualitário. Assim, temos:

"Art. 2°. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as
condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1°. O dever do Estado de gat-antir a saúde consiste na formulação e execução de políticas
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no
estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços
para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2°. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da fanu1ia, das empresas e da sociedade.

Art. 3°. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a
alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o
transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população
expressam a organização social e econômica do País.Parágrafo único. Dizem respeito também à
saúde as ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à
coletividade condições de bem-estar físico, mental e social."

Assim, contamos com um texto constitucional e com uma Lei Orgânica da Saúde que
garantem o direito de todo cidadão - homem e mulher - à saúde, quer por meio dos recursos
assistenciais, quer por meio das ações de prevenção, seja ainda por meio da implementação de
políticas sociais e econômicas que proporcionem um estado de saúde ideal para todos os brasileiros.

Outro tema de enorme interesse para a saúde da mulher, o planejamento familiar, está
contemplado no artigo 226, § 7°, da Constituição Federal.

Em 1996, o Presidente da República vetou diversos artigos da Lei 9263, de 1996, que
"regula o § 7°. do att. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece
penalidades e dá outras providências". O texto da Lei, como estava após os vetos, trazia sem dúvida,
alguns avanços, mas reintegrar os artigos vetados ao texto era essencial para disciplinar de fato o
planejatnento familiar.

Os alvos dos vetos, confonne c\plicita a Illell"a~ellllt X5. de 1996. foralll:
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- artigo 10, que permite a esterilização cirúrgica em homens e mulheres com capacidade
civil plena e maiores de vinte e cinco anos, e pelo menos dois filhos vivos, ou quando existir risco de
vida ou da saúde da mulher ou do nascituro, mediante relatório de dois médicos, bem como os
parágrafos seguintes, que determinam os procedimentos para fazê-lo.

- artigo 11, que determina a notificação compulsória da esterilização cirúrgica.
- parágrafo único do artigo 14, que permite a realização de esterilização cirúrgica somente

em instituições que ofereçam todas as outras opções de meios reversíveis.
- artigo 15, que caracteriza como crime a esterilização em desacordo com o previsto e

define as penas, no mínimo de reclusão e multa.
Justificaram-se os vetos aos artigos 10, 11 e 15 por contrariarem o interesse público.

Quanto ao parágrafo vetado no artigo 14, alegou-se que seria difícil para as instituições terem
disponíveis todos os outros métodos contraceptivos reversíveis existentes. O Presidente da República
admitiu que houve um equívoco no parecer que subsidiou os vetos, e instou o Congresso a derrubá
los.

A Comissão envidou esforços a fim de derrubar os vetos do Presidente da República ao
Projeto de Lei n° 114/94, que versa sobre o planejamento fam iIiar. A Lei termi nou por ser promulgada
sem os vetos, restabelecendo-se o texto original.

A questão do aborto permanece como prevê o Código Penal: ele é permitido somente nos
casos mencionados no artigo 128 (quando é o único meio de salvar a vida da gestante - aborto
necessário - ou se a gravidez for resultado de estupro). Todos os demais casos são considerados
crimes contra a pessoa, cominando para a gestante que o praticar em si mesma pena de detenção, e
pena de reclusão ao profissional que realizá-lo. O crime torna-se qualificado, com acréscimo da
pena, no caso de sobrevir lesão ou morte da gestante.

As complicações decorrentes de aborto clandestino consomem elevados recursos do
Sistema Único de Saúde - SUS. Sem querer abordar suas causas, sabe-se que ele é mais freqüente
entre as mulheres pobres e jovens. Embora não haja estatísticas seguras no Brasil sobre o aborto,
pesquisa publicada na "Folha de S.Paulo", de 31 de agosto de 1997, informa que, em 1994, 17,3%
das mulheres internadas em hospitais públicos da cidade de S.Paulo, em razão de complicações
com aborto clandestino, tinham menos de 19 anos; 29,8% tinham de 20 a 24 anos; 23,6% tinham
entre 25 e 29 anos; 16,3% tinham entre 30 e 34 anos; e somente 9,0% tinham entre 35 e 39 anos.

A pesquisa revela que, em 1994, 160.770 mulheres foram internadas na rede pública de
saúde daquela cidade por causas maternas, 15.788 delas, ou 9,8%, o foram por "aborto não
especificado". Por outro lado, consta da pesquisa que de 1977 a 1994, a queda de mortalidade
materna foi de 29,4% em São Paulo, Estado pioneiro no atendimento aos casos de aborto legal nos
hospitais públicos, e a queda de mortalidade por aborto foi de 42,9% neste mesmo período.

No dia 25 de novembro de 1997, no Plenário da Câmara dos Deputados, Comissão Geral
discutiu a matéria contida no Projeto de Lei n° 20, de 1991, que dispõe sobre o atendimento do
abOlto legal pelo Sistema Único de Saúde- SUS. Embora o projeto pretenda facilitar o cumprimento
do art. 128 do Código Penal 1940, a questão do aborto ainda é polêmica por envolver aspectos
éticos, filosóficos e religiosos.

Toda essa problemática deve ser analisada também em função dos tratados internacionais
ratificados pelo Brasi I, especialmente em face da Convenção sobre a EI iminação de Todas as Formas
de Discriminação Contra a Mulher, que garante, quanto àsaúde e planejamento fami liar, a igualdade
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de acesso aos serviços de assistência médica, inclusive ao planejamento familiar e a prestação de
serviços médicos e de nutrição pré e pós-parto.

O Brasil também aderiu a acordos internacionais em que se compromete a reduzir a
mortalidade materna no mínimo em 50% num prazo de dez anos (a partir de 1990). Os índices no
Brasil são aJatmantes! A mortalidade materna é quarenta vezes maior do que nos países desenvolvidos:
para cada 100 mil nascidos vivos, há 150 mortes maternas (115, segundo dados do Ministério da
Saúde), número, porém, considerado subestimado tendo em vista a subnotificação das causas reais
de óbito.

Tendo em vista viabilizar o cumprimento deste objetivo, foram editadas, em 1994, Portarias
do Ministério da Saúde. A de n° 663 declara a mortalidade materna como um dos problemas
prioritários de saúde pública, além de instar os estados e municípios a melhorarem a infra-estrutura
dos serviços de assistência à saúde da mulher, entre outras disposições. Institui o dia 28 de maio
como o Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna.

Em 1994, criou-se a Comissão Nacional de Mortalidade Materna, para monitorar a
mortalidade materna no país, propor normas, instrumentos legais e princípios que concretizem estas
diretrizes básicas, acompanhar e oferecer subsídios para aperfeiçoar a pol ítica de saúde neste sentido.

Esse órgão elaborou o Plano de Ação para Redução da Mortalidade Materna, apresentado
pelo Ministério da Saúde em 1995, que aponta diversas ações a serem realizadas nos três níveis de
governo para lograt, esta diminuição: conhecer a magnitude real do problema, assegurando o registro
adequado dos óbitos, evitar a morte de gestantes e assistir às mulheres com alto risco gestacional.

Externamos, porém, nossa preocupação com o atual andamento dessa atividade, uma vez
que, de acordo com os depoimentos que colhemos em nossas audiências públicas, as estatísticas, da
fOlma como são realizadas, mascaram o problema e, pior, emprestam-lhe contornos falsos. Assim,
preconizamos a imediata correção da forma com que se fazem as estatísticas, computando, além dos
casos de nascidos vivos, os inúmeros casos de mães de natimortos e casos de abortos para apuração
da real cifra expressiva da mOltalidade materna.

Os Comitês Estaduais de Mortalidade Maternajá foram criados em todas as Unidades da
Federação. Em vários municípios já estão em funcionamento. Sua atribuição é a vigilância
epidemiológica da mortalidade materna.

No dia 20 de março de 1997, o Governo lançou um Plano que declara esse o "Ano da
Saúde". O plano enfatiza pontos específicos relativos à saúde da mulher. Neste campo, a meta
principal é reduzir o coeficiente de mOltalidade materna, por meio da assistência ao pré-natal, parto
institucional e assistência pós-parto. O combate ao câncer de colo de útero deve ser incentivado.
Prevê-se a oferta de maior variedade de métodos anticoncepcionais para proporcionar melhor
abordagem para o planejamento familiar.

Quanto às doenças sexualmente transmissíveis, pretende-se reduzir a incidência da sífilis
congênita. Com relação à AIDS, todas as gestantes HIV positivas receberão ações protetoras para
evitar a transmissão para os nascituros.

Apesar de todas as portarias do Ministério da Saúde, determinando o caráter obrigatório
da notificação das doenças sexualmente transmissíveis, as notificações caracterizam-se pela
parcialidade. Fatores como desconhecimento, vergonha, etc levam as mulheres a ocultarem o que
for passível de ser identificado como anomalia em seus órgãos genitais.
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Essa situação é mais grave quando se refere à AroS. Segundo dados do Programa Nacional
de Doenças Sexualmente transmissíveis, vem aumentando significativamente o número de mulheres
contaminadas com o vírus HIV. Em 1985, para cada 28 homens contaminados, existia uma mulher.
Em 1991, a relação era de uma mulher em cada cinco homens, com um predomínio da contaminação
das mulheres por meio de relações heterossexuais, seguida pela via endovenosa.

Como se vê, a real implementação desses programas é vital para que se atendam as
recomendações da Conferência Internacional da Mulher. Assim, expressamos apoio ao programa
do Governo, permanecendo atentas para acompanhar sua realização.

No documento "1997 - O Ano da Saúde no Brasil", elaborado e distribuído pelo Ministério
da Saúde, em março último, e no qual se listam ações e metas prioritárias para 199711998 na área de <

saúde, o governo, no que diz respeito à saúde da mulher, expressa a intenção de:
· aprimorar a assistência ao pré-natal, parto institucional e pós-parto, tendo como meta

reduzir o coeficiente de mortalidade materna para 85 óbitos para cada LOO mil nascidos vi vos;
· ampliar a oferta de planejamento familiar, colocando à disposição das mulheres maior

variedade de métodos anticoncepcionais;
· incentivar o programa "Viva Mulher", de combate ao câncer do colo do útero, iniciando

pelas regiões metropolitanas de Belém, Brasília, Curitiba, Recife e Rio de Janeiro, onde serão realizados
exames preventivos em meio milhão de mulheres na faixa etária de 35 a49 anos.

Esta Comissão formulou Requerimento, nos termos do art. j 13, inc. I, § j o do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados, para que seja encaminhada ao Poder Executivo indicação visando
a reconceituação do Programa de Assistência Integral àSaúde da Mulher para Programa de Assistência
Integral à Saúde Sexual e Reprodutiva, por meio da fusão do PAISM com o Programa de DSTI
AIDS, no âmbito do Ministério da Saúde.

2.5. PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA

A violência contra a mulher constitui ao mesmo tempo uma violação de seus direitos
humanos e liberdadesfundamentaís e um óbice e impedimento a que desfrute desses direitos.

Conferência de Beijing.

Na área de prevenção e combate à violência contra a mulher, a análise desta Comissão
leva à conclusão de que pouco se avançou desde que a Câmara dos Deputados investigou o fenômeno
por intermédio da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Violência Contra a Mulher.

Leis mais severas adotadas na última década, como a inclusão do estupro no rol dos
crimes hediondos, não produziram até agora os efeitos desejados. Éde dimensão mundial o fenômeno
da exposição da mulher à fúria de comportamentos criminosos, que tem matriz cultural profunda. À
mulher relegou-se papel secundário na família e na sociedade, daí não ser surpresa que os atos de
agressão à mulher com atentados físicos brutais, mesmo nas sociedades mais desenvolvidas, ocorram
com mais freqüência no ambiente doméstico.
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o caminho para a solução dessa gravíssima questão passa, mais uma vez, pela adoção das
políticas públicas gerais que combatam a pobreza, garantam o trabalho e a saúde, mas se liga,
também, às soluções preconizadas para a mudança da educação e da cultura, que é a única maneira
de rever desde a base os padrões de comportamento patriarcal responsáveis pela "coisificação" da
mulher, mental idade essa que é o gérmen de onde brota a violência. Mulher não é gente, é propriedade,
como qualquer outro animal e, portanto, pode ser tratada com violência, que é vista como um "direito"
de seu "dono", que pode ser o marido, companheiro ou pai ...

A criação das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher foi de fundamental
impol1ância para descortinar a violência contra a mulher e o nível de impunidade que ainda prevalece
no País.

A partir de dados fornecidos pelas Delegacias Especiais existentes em 20 Estados da
Federação, referentes aos registros de atendimento no período de janeiro de 1991 a agosto de
1992, a CPI da Violência contra as Mulheres, de 1992, apresentou um quadro estatístico da
distribuição da violência contra a mulher no país. Segundo os dados, a violência contra a mulher
estava assim distri buída:

- 26,2% de lesões corporais
- 16,4% ameaças
- 3% crimes contra a honra (difamação, calúnia, injúria)
- 1,8% estupro
- 0,5% de homicídios

- 51 % outros (aí compreendidos atentado ao pudor, rapto, cárcere privado,
discriminação no trabalho e discriminação racial)

Um dado significativo desse relatório é a constatação de que 88,8% das vítimas de violência
registradas nas delegacias no período estudado era constituído por donas de casa, o que implica uma
maior vulnerabilidade em conseqüência do isolamento doméstico.

Diante desta realidade, as casas-abrigo constituem-se em locais seguros, para atendimento
integral, interdisciplinar, em especial nas áreas psicológica, social e jurídica, às mulheres em situação
de risco de vida iminente e a seus filhos menores, em razão de violência doméstica.

Trata-se de um serviço sigiloso e temporário, onde as usuárias poderão permanecer por
tempo determinado, após o qual deverão retomar o curso de suas vidas. Reconhecidamente a
existência da casa-abligo é fundamental e é, talvez, o único meio de se efetivar a proteção à mulher
víti ma de violência. Todavia, vale a pena registrar o teor do Ofício n° 1819, de 12 de novembro de
1997, do Ministério da Justiça, em resposta à solicitação desta Comissão a respeito das dotações
orçamentárias destinadas às casas-abrigo:

"O 1'0101' total da dotaçüo orçamentária para a sllbatividade "Manutençüo de Casas
de Abrigo para Mulheres em Situaçüo de Violência ", constante da Lei Orçamentária para
1997 é de R$ 1.750.000,00. Entretanto,face ao Decreto de contenção orçamentâria, o valor
disponibikado para a referida subatividadefoi inicialmente de R$ 1.100.000,00.

Conforme documentação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher - CNDM (. .. )
foram encaminhados 28 projetos àquele Conselho, dos quais somente 9 mereceram aprovação
pela Comissão de Violência criada pelo CNDM, para avaliar os projetos espec(ficos.
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,Preliminarmente, foi elaborado um Termo de Referência para Implantação e
Implementação de Casas-Abrigo, por um Comitê Técnico Assessor do CNDM, o qual foi
encaminhado, para divulgação, aos Secretários de Estado de Segurança Pública, de Saúde e
de Justiça e Cidadania, bem como aos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da
Mulher.

Segundo o CNDM foram aprovados somente os projetos que estavam em
conformidade com os termos de referência citado. Até a presente data não houve liberação de
recursos financeiros a nenhum dos projetos, que ora se encontram em fase de análise e
apresentação de documentação pertinente à área técnica do Conselho.

Finalmente, tendo em vista a carência de recursos para cobrir despesas essenciais da
manutenção desta Pasta e o prazo final para remanejamento de créditos orçamentários
estabelecidos pela SOFIMPO, foi elaborado, pela Secretaria-Executiva em conjunto com os
Dirigentes das Unidades, um levantamento do desempenho de todas as ações do Ministério da
Justiça com o o~jetivo de buscar dotações daquelas ações que apresentavam baixa execução,
para cobrir despesas emergentes. Isto posto, considerando que a execução da referida
subatividade era zero, foram remanejados recursos, ficando portanto, disponível para
movimentação e empenho o montante de R$ 300.000,00."

O problema da proteção das mulheres contra a violência traz à tona toda a dificuldade
envolvida na concretização do mandamento do art. 226, § 8° da Constituição Federal, que afirma:
"O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando
mecanismos para coibir a violência no âmbto de suas relações".

Como uma amostra do fato de que as mulheres estão conscientes da complexidade do
problema, cabe lembrar que a própria Plataforma de Ação de Beijing demonstra preocupação com
os perpetradores de violência. Para a erradicação de fato da violência doméstica, são necessárias,
além das medidas punitivas, ações que estejam voltadas para a prevenção, e ainda medidas de apoio
que permitam, por um lado, à vítima e a sua família ter a assistência social, psicológica e jurídica
necessárias à recomposição após a violência sofrida e, por out1'O, que proporcionem a possibilidade
de reabilitação aos agressores.

2.6. EDUCAÇAO

A educação é direito humano e constitui instrumento indispensável para conquistar
os objetivos de igualdade, desenvolvimento e paz.

Conferência de Beijing.

Dois terços dos adultos analfabetos do mundo, ou seja 565 milhões de pessoas, são mulheres,
a maior parte das quais vive em regiões em desenvolvimento da África, da Ásia e da América Latina.
Em escala mundial, a escolarização das jovens é mais baixa do que a dos rapazes - uma jovem em
quatro não freqüenta escola, enquanto entre os meninos a proporção é de um em seis.

As desigualdades entre sexos, em matéria de educação, têm origem nas inferioridades
permanentes que pesam sobre as mulheres ao longo de toda sua vida. Nas regiões mais pobres do
mundo, as mulheres e as jovens são prisioneiras de um ciclo que faz com que as mães analfabetas
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casem-se muito cedo e fiquem condenadas, por sua vez, à pobreza, ao analfabetismo, a uma alta
taxa de fecundidade e a uma mOltalidade precoce. Um ciclo vicioso que liga a pobreza à desigualdade
entre homens e mulheres.

Além disso, nas economias de subsistência, as mulheres efetuam a maior p3.1te dos trabalhos,
e, em relação aos homens, trabalham durante mais tempo por dia e contribuem mais para o rendimento
fanúliar. Esta disparidade é uma das principais causas da pobreza e impede que milhões de mulheres
tenham acesso à educação, à formação profissional, a serviços de saúde, àjustiça. Nos países em
desenvolvimento, contra 8 a 12 horas de trabalho diário dos homens, as mulheres trabalham de 12 a
18 horas por dia, e, ainda assim, vivem muitas vezes abaixo do limiar da pobreza. No afã de maiores
rendimentos, as mães comprometem o futuro das novas gerações de meninas envolvendo-as em
parte de suas t3.1"efas, limitando mais suas perspectivas de um futuro melhor.

No Brasil, os números mostram que a mulher, contrariamente ao que seria de se esperar,
vem superando a situação de inferioridade educacional a que foi historicamente submetida. Nas
últimas décadas, seu nível de escolaridade melhorou substancialmente, ainda que limitado por um
contexto geral que apresenta sérios problemas.

Se no início do século, a população feminina era, na sua quase totalidade, analfabeta, em
1970 detinha índices de analfabetismo da ordem de 35,1 % enquanto os homens estavam em 30,6%.
Na atualidade, mantém os mesmos 20% do conjunto do povo brasileiro.

A partir dos anos 70, as mulheres alcançaram os homens em todos os níveis de ensino, o
que pernútiu que o Brasil abandonasse o grupo de países que enfrentam sérias discriminações de
gênero. Há, no entanto, entre as mulheres brancas e as de outras raças, as de umas e de outras
regiões, as de níveis socioeconâmicos diversos, diferenças consideráveis mas não associadas a
questões de gênero.

Número Médio de Anos de Estudo Brasil, 1960 a 1990
Gênero/Ano

Homem
Mulher

1960
2,4
1,9

1970 1980 1990
2,6 3,9 5,1
2,2 3,5 4,9
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Fonte: MEC. Desenvolvimento da Educação no Brasil. 1996.

Contagem da População realizada pelo IBGE em 1996 mostra, detalhadamente, um quadro
ainda mais favorável às mulheres. A tabela produzida pelo IBGE, e que reproduzimos em seguida,
mostra que as meninas e adolescentes mulheres possuem, em média, mais anos de estudo concluídos
com aprovação que os meninos e adolescentes homens em qualquer faixa etária de 7 a 19 anos e em
qualquer região do País.
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MÉDIAS PONDERADAS
Grandes 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Regiões anos nos anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos

HOMENS

BRASIL 0,22 0,76 1,38 1,98 2,62 3,26 3,92 4,58 5,27 5,98 6,68 6,9 7,04

Norte 0,20 0,54 1,00 1,47 1,99 2,51 3,09 3,69 4,33 5,05 5,79 6,23 6,58
Nordeste 0,18 0,52 0,94 1,38 1,84 2,33 2,86 3,43 4,04 4,68 5,38 5,77 6,07
Sudeste 0,20 0,86 1,60 2,31 3,06 3,79 4,51 5,23 5,94 6,70 7,40 7,57 5,66
Sul 0,32 1,00 1,78 2,54 3,32 4,05 4,79 5,53 6,33 7,13 7,76 7,93 8,00
Centro- 0,25 0,81 1,47 2,13 2,8 3,45 4,11 4,76 5,45 6,19 6,85 7,07 7,21
Oeste

MUUclERES

BRASIL 0,25 0,84 1,52 2,19 2,90 3,63 4,36 5,11 5,84 6,60 7,28 7,37 7,41

Norte 0,23 0,64 11,12 1,71 2,32 2,92 3,59 4,26 4,98 5,69 6,45 6,8 7,04
Nordeste 0,22 0,62 1,13 1,64 2,2 2,8 3,43 4,1 4,78 5,47 6,16 6,46 6,69
Sudeste 0,22 0,93 1,72 2,50 3,31 4,12 4,92 5,71 6,45 7,26 7,94 7,98 7,95
Sul 0,35 1,09 1,91 2,73 3,56 4,38 5,2 6,04 6,85 7,67 8,26 8,32 8,25
Centro- 0,29 0,92 1,64 2,36 3,11 3,83 4,55 5,29 6,01 6,75 7,38 7,52 7,6
Oeste

."...... __~---

FONTE: IBGE. Contagem da População de 1996.

No fim dos anos 80, a matrícula das brasileiras nos distintos níveis de ensino era semelhantes
à dos homens, e, inclusive, ligeiramente maior na escola média e superior. Esse aumento não significa
que desapareceu a segmentação por sexo no processo educacional. As mulheres continuam orientando
se para especialidades diferentes das escolhidas pelos homens: no ensino médio, preferem as profissões
"pedagógicas, o secretariado e outros serviços, enquanto os homens optam pelas técnicas industriais
e agrícolas" (FLACSO, 1993). Uma segmentação ainda maior no ensino superior: as mulheres
continuam sendo 80% do alunado das humanidades e 85% das ciências da educação e os homens
85% nas engenharias e 76% na tecnologia agrícola. Entretanto, no último decênio, desapareceram as
diferenças de gênero na computação, no direito e nas ciências físicas, com as mulheres atingindo,
respectivamente, 43%, 42% e 55% das matrículas.

No conjunto do ensino superior, as mulheres compunham 48% das matrículas em 1980 e
em 1990 já representavam 52% do alunado desse nível de ensino.

Nas atividades de ensino a mulher ocupa posição de destaque. Sua distribuição porém não
é uniforme nos vários níveis de ensino: 99% na pré-escola e 30% no ensino superior.

De modo geral, as mulheres representam cerca de 30% do esforço de produção de
conhecimentos científicos e tecnológicos no país. COlTespondem a 31 % dos pesquisadores com
bolsas, respondendo por 32% dos recursos humanos em ciência e ensino cadastrados pelas agências
gestoras da política de ciência e tecnologia. São autoras de 32% dos artigos publicados em revistas
nacionais e de 27% dos divulgados em periódicos internacionais; são responsáveis por 30% dos
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livros publicados, 32% dos trabalhos apresentados em congressos e 32% das teses defendidas no
país. São mulheres 37% dos mestrandos e 34% dos doutorandos com bolsas no exterior.

A participação das mulheres na gestão do sistema de ciência e tecnologia do país é, no

entanto, menos expressiva. De fato, as mulheres representam cerca de ]7% dos membros dos
comitês assessores e consultores das instituições gestoras da política de ciência e tecnologia. Essa
menor participação fica particularmente evidente, por exemplo, nas áreas de aJ1es, letras, lingüística,
ciências humanas e biológicas, eminentemente femininas: apenas 33% dos assessores nessa área são
mulheres, embora representem 49% dos pesquisadores e 53% dos recursos humanos cadastrados
por aquelas instituições.

No mundo do trabalho as mulheres já demonstram maior número de anos de escolaridade
nas escalas superiores de qualificação. A população economicamente ativa (PEA), por sexo, tinha a
seguinte configuração educacional, em 1988:

Anos de estudo
Menos de 1

] - 2
3-4
5 - 8

9 e mais
Não declarados

TOTAL

Mulheres

14,1
9,5

24,4
22,6
29,1
0,3

100,0

Homens

18,8
12,4
27,9
21,0
19,7
0,2

100,0
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Fonte: FLACSO. Mulheres Latinoamericanas em Dados. 1993.

Enfim, uma análise apenas dos quantitativos que mostram os níveis de escolaridade das
brasileiras poderia dar a falsa impressão de que a questão de gênero está resolvida no sistema
educacional do País. Engano. A presença da mulher nas diversas instituições escolares, nas diversas
can-eiras, em todos os níveis de ensino, na faJnília ou no trabalho está sempre cercada de preconceitos
e de sobrecargas. E para galgaJ- degraus superiores, a mulher tem que vencer mais baJTeiras que as
interpostas aos homens.

É de suma importância que os sistemas educacionais incorporem duas mudanças sociais
fundamentais que vêm ocorrendo nos últimos anos. A primeira refere-se a mudanças objetivas nos
papéis da mulher e a segunda na estrutura familiar. Aspectos que não podem ser desconsiderados
pela educação em suas vinculações com a realidade concreta da sociedade.

No século XX ocorreram rápidas transformações nos papéis desempenhados pelo gênero
feminino que se diversificaram e ampliaram. As mulheres abandonaram a reclusão da vida privada
para entrar na vida públ ica. No Brasil, de 1970 a 1990, a mão-de-obra feminina cresceu em 180%,
enquanto a masculina fê-lo em 71 %.

Diminuiu-se o tamanho da farrulia e aumentou-se o número de fatrulias monoparentais e o
de pessoas que vivem sozinhas. Na maioria dos países em desenvolvimento pelo menos uma, em
cada cinco famDias, é chefiada por mulher. Um número que, no Brasil, cresce a passos largos.
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Censo 70 2.417 13,0 16.137 87,0
Censo 80 4.190 15,6 22.616 84,4

Pesquisa 89 7.377 20,1 29.278 79,9

Fonte: FLACSO. Mulheres Latinoamericanas em Dados. 1993.

Na busca de uma efetiva igualdade entre os sexos, reivindica-se - na perspectiva de gênero
- atenção a aspectos psicológicos, culturais, sociais e históricos que transformaram diferenças
anatômicas e fisiológicas em mecanismos de discriminação contra a mulher. Desde a infância, meninos
e meninas aprendem a ter uma posição diferente na sociedade, desvalorizadora do papel feminino.
As tarefas masculinas executadas na famíl ia, no trabalho e na comunidade são mais valorizadas que
aquelas que cabem às mulheres.

Os meninos e as meninas aprendem habilidades, técnicas e valores diferenciados. O homem
é educado para o poder, a competência, o domínio e a força, de forma a que possa apropriar-se de
coisas e construir LIma cultura. Já a mulher é educada para ser mãe, dar afeto, servir e cuidar dos
outros.

Um quadro que tem sido referendado pelo ensino na construção de normas, valores,
representações e identidades individuais e coletivas que confirmam e consolidam os papéis atribuídos
aos diferentes sexos. Influindo decisivamente na construção da categoria de gênero, o ensino passa
a ser, obviamente, um instrumento privilegiado para modificar as assimetrias, as desigualdades e as
discriminações entre os sexos.

É preciso rever os conteúdos e as iIustrações dos livros. É preciso real izar cursos para
conscientização de professores e professoras sobre o tema. É preciso conscientizar também os pais
(homens) sobre sua responsabilidade na educação dos filhos. É preciso ensinar os meninos a fazer
tarefas domésticas e a expressar suas emoções e afetos, e ministrar às meninas os mesmos
conhecimentos de matemática e ciências que se exigem dos meninos.

Na prática são, também, indispensáveis ações que combatam o sexismo:
· No vocabulário e na gramática. A linguagem não é neutra. Ela carrega toda a construção

do pensamento da humanidade, é um produto cultural e sofre transformações. Na nossa sociedade
ela é "masculina" e sub-repticiamente traz uma mensagem que não é captada de forma consciente: o
mundo é formado e dirigido por homens. Usa-se "homens" em vez de humanidade, "professores" no
lugar de "professorado", ...

· Nos livros il~fanto~juvenise manuais didáticos. A escola deve abolir os estereótipos
sexistas e promover uma imagem positiva das meninas e das mulheres, valorizando-as e estimulando
suas capacidades e auto-estima.

· No dia a dia da prática docente. Em geral, inconscientemente, a escola reforça o sexismo
na distribuição de tarefas a meninos e meninas, na valorização de atributos socialmente aceitos para
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cada um dos sexos, na distlibuição dos espaços físicos destinados a alunas e alunos, na definição dos
esportes masculinos e femininos, na preparação dos meninos para vencer na vida profissional e das
meninas para o sucesso na vida familiar e social.

No relacionamento dos alunos, na escola, na família e nos demais grupos sociais. Os
estudantes deverão receber infOlmações e refletir sobre elas de modo que solidifiquem o preceito de
que todos os seres humanos, independentemente de seu sexo, partilham igualmente do trabalho e
das responsabilidades da vida social.

Nos anexos deste Relatório, será incluído tabela construída pelo IBGE, a partir dos resultados
da Contagem da População de 1996, sobre as taxas de escolarização de homens e mulheres,
discriminando os dados por região e por idade. Além de confirmar a surpreendente superioridade
educacional das mulheres, quando aval iada em termos de escolarização formal, a tabela possui a
vantagem de trazer ao debate dados muito recentemente colhidos. (ANEXO XXXI)

2.7. COMBATE À POBREZA

o desenvolvimento sustentável e o crescimento econômico ao mesmo tempo sustentado
e sustentável só podem ser alcançados melhorando a condição econômica, social, política,
jurídica e cultural da mulher.

Conferência de Beijing.

No combate à pobreza, a questão do tra~alho é de importância fundamental. As evidências
revelam que as dispalidades de liqueza entre homens e mulheres começam no próprio mercado de
trabalho.

Dentro do contexto de profundas mudanças do mercado de trabalho no pós-Guerra, o
fato mais marcante, quando se observam as transformações ocorlidas na força de trabalho brasileira,
é o aumento histórico da taxa de participação feminina, especialmente a partir da década de setenta.
Em outras palavras, a proporção de mulheres economicamente ati vas (ocupadas ou procurando
trabalho) em relação às mulheres em idade de trabalho cresceu sistematicamente nesse período.

Em meados da década de setenta, a taxa de participação feminina era pouco mais de 28%.
Em 1981, subiu para 32,9%. Em 1985,jáeram 35,9% das mulheres em idade de trabalhar que se
encontravam ocupadas ou procurando trabalho. Em 1990, esse número saltou para 39% e, em
1995, a taxa de atividade femininajá atingia 48,1 %, um número 45% maior do que no início da
década de oitenta. Nesse mesmo período, a taxa de participação masculina permaneceu praticamente
inalterada, com um aumento de apenas 1%. Assim, o incremento da taxa de participação das mulheres
foi um dos plincipais fatores para o aumento da População Economicamente Ativa - PEA no passado
recente.

A crescente participação das mulheres no mercado de trabalho brasileiro não se dá, no
entanto, em condições de igualdade com os trabalhadores do sexo masculino. Se examinarmos os
principais indicadores do mercado de trabalho, veremos que os trabalhadores do sexo feminino
encontram-se em desvantagem, a começar pelas estatísticas de desemprego. A taxa de desemprego
aberto, que reflete a proporção de mulheres pertencentes à PEA que estão à procura de trabalho, é
sistematicamente superior à dos homens. Em 1996,6,09% das mulheres economicamente ativas
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estavam desempregadas, contra 4,98% dos homens, nas seis regiões metropolitanas objeto da
Pesquisa Mensal de Emprego - PME, do IBGE. Ao longo da década de noventa, a participação
total das mulheres no total de desempregados cresceu continuamente, passando de 38,8%, em
1991,para44,8%,em 1996.

Do ponto de vista da posição na ocupação, nota-se claramente uma concentração das
mulheres em postos de trabalho à margem do mercado de trabalho empresarial e do mercado de
bens e serviços, como se pode observar pelos dados da tabela abaixo. Enquanto os homens estão
predominantemente distribuídos entre trabalhadores empregados e por conta própria, há ainda um
grande contingente de mulheres empregadas como trabalhadoras domésticas, ocupadas sem
remuneração ou trabalhando para o próprio consumo. Ressalte-se, ademais, que a proporção de
mulheres que exercem a ocupação de empregadoras é 2,5 vezes menor do que o percentual de
trabalhadores do sexo masculino, na mesma situação.

Distribuição percentual dos ocupados, por gênero, segundo a posição na ocupação

Brasil Pes
POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO

uisa Nacional or Amostra de Domicílios - 1995
HOMENS MULHERES

57,44 41,86
~84 17~2

26,52 16,63
5,25 1,92
8,01 13,07
l~ 9~

Empregados
Trabalhadores domésticos
Conta própria
Empregadores
Não remunerados
Produção para consumo
próprio
Construção para uso próprio
Sem declaração
TOTAL

Fonte: mCE

0,34
0,01
100

0,09
0,01
100

Entre os empregados, as mulheres sofrem muito mais as agruras da falta de proteção da
legislação trabalhista e previdenciária do que os homens. Em 1995, segundo a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios - PNAD, do IBGE, 40,8% das mulheres empregadas não possuíam
carteira de trabalho assinada, enquanto apenas 36% dos homens eram assalariados sem carteira
assinada.

Outra infOlmação que indica uma provável desproteção jurídico-trabalhista das mulheres
advém de dados elaborados pelo Ministélio do Trabalho na publicação Quantitativo de Mulheres no
Universo dos Trabalhadores Alcançados pela Fiscalização, 1996. Num universo de 14.] 41.463
trabalhadores, em 517.948 empresas fiscalizadas em todo o Brasil, 4.223.643 eram mulheres e
9.713.030 eram homens, o que equivale a 31 ,50% de mulheres. Como a participação das mulheres
na PEA é muito superior a 30%, certamente essa participação dá-se em áreas não formalizadas.

Como reflexo da posição de desvantagem que as trabalhadoras brasileiras ocupam no
mercado de trabalho, seus rendimentos médios, nos anos noventa, têm sido sempre inferiores aos
auferidos pelos trabalhadores do sexo masculino. Em 1991, as trabalhadoras das seis regiões
metropolitanas pesquisadas pelo IBGE tinham uma renda real média 40% menor do que a dos
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homens. Em 1996, a situação praticamente não havia mudado, pois essa diferença ainda era de
38%.

As mulheres chefes de família enfrentam situação mais adversa, sobretudo se essas farru1ias
são monoparentais, o que cOITespondia, em São Paulo, em 1990, segundo o PNUD, ao percentual
de 66%. Dados publicados na revista Veja de 26 de novembro, mostram que as famílias chefiadas
pelas mulheres têm rendimentos médios de 2,6 salários mínimos, enquanto esse percentual é de 6,3,
quando chefiadas por homens.

Nas famílias constituídas por mães e filhos, as crianças ingressam no mercado de trabalho
muito precocemente, o que redunda em mau aproveitamento escolar e alta taxa de repetência e
acaba por reproduzir a pobreza.

Segundo o IBGE (Censos Demográficos de 1980 e 1991 e Contagem da População de
1996), a proporção de chefes de domicílio elevou-se de 18, I% para 20,8% entre 1991 a 1996,
para todo o Brasil, sendo maior na Região Nordeste (21 ,9%). Em relação a unidades da Federação,
a maior proporção encontra-se no Distrito Federal, com 26,7 de chefes mulheres, seguindo-se o
Rio de Janeiro, com 26, 1%

PROPORÇÃO DE CHEFES DE DOMICiLIO,

POR SEXO, SEGUNDO AS GRANDES REGIÕES -1980/1996
Grandes Regiões Proporção de Chefes de Domicílio

BRASIL 85,35 81,88 79,19
NORTE 87,75 84,48 81,39
NORDESTE 83,42 80,54 78,08
SUDESTE 85,11 81,4 78,6
SUL 87,95 83,97 81,45
CENTRO-OESTE 86,83 83,05 80,02

[YllO

HOMENS MULHERES
1'1'11 1'1'16 1'lHO 1991

14,65 18,12
12,15 15,52
J 6,58 19,46
14,89 18,6
12,05 16,03
13,17 16,95

19'16

20,81
18,61
21,92
21,4
18,55
19,98
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Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1980 e 1991 e Contagem da População de 1996.

Sabe-se, também, que a exclusão da mulher é diretamente proporcional à pobreza dos
países. O PNUD criou dois índices para medir as diferenças de gênero: o IDG (Índice de
Desenvolvimento por Gênero), que leva em conta as diferenças por expectativa de vida, alfabetização,
matrícula na escola e renda entre homens e mulheres; e o IPG (Índice de Poder por Gênero), que
mede o grau de participação das mulheres na força de trabalho, nos cargos de chefia, na política e
em profissões técnicas. Num universo de 146 países, o Brasil é o 127% colocado no ranking que
os classifica segundo os critérios do IDG e, num total de 94 países, ocupa o 58° lugar, quando
classificado em função do poder feminino.
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2.8. MEIOS DE COMUNICAÇAO

A falta de sensibilidade para a questão de gênero nos meios de comunicação é evidenciada

pelo fato de que não se eliminaram os estereótipos com base no sexo que ainda são divulgados

pelas organizações locais, nacionais e internacionais do ramo.

Conferência de Beijing.

Freqüentemente os meios de comunicação projetam uma imagem negativa e degradante da
mulher. É comum vê-los apresentar a mulher como um ser inferior, explorando-a como objeto
sexual ou como bem de consumo, em lugar de apresentá-la de uma forma equilibrada, agente e
beneficiária do processo de desenvolvimento.

Na televisão, em especial na novelas e nas transmissões de festas como o carnaval, nos
suplementos femininos e na área de publicidade os estereótipos sexuais apresentam-se como
discriminatórios para a mulher, degradantes e ofensivos.

Se é certo que a Constituição garante a livre manifestação do pensamento, a criação, a
expressão e a informação, vedada toda e qualquer censura política ideológica e artística, não é
menos celto que ela pretende garantir legalmente à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem
de programas ou programações de rádio e televisão que ofendam seus valores éticos e sociais
(Constituição Federal, art. 220).

Não é fácil conciliar os dois mandamentos: a vedação da censura e a salvaguarda dos
valores éticos e sociais. Todavia, é necessário encontrar solução equilibrada, o que, talvez, torne
se possível por meio de organismos de auto-regulamentação, a exemplo do que ocorre com o CONAR
- Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária que, bem ou mal, consegue exercer
fiscalização sobre o setor, aparando os excessos.

A instituição desses organismos de auto-regulamentação e deombusdman nas empresas
jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens (que são serviços outorgados mediante
concessão, permissão ou autorização pelo Poder Público) encarregar-se-iam de dar a devida atenção
aos problemas relacionados com a violação dos direitos da mulher pela mídia, a prutir de manifestações
partidas da própria sociedade e serviriam de canais que fizessem chegar aos responsáveis por sua
administração e orientação intelectual o clamor e a insatisfação do público, especialmente em
relação ao que hoje se convencionou chamar de "lixo" que as emissoras de televisão despejam na
casa do telespectador.

Nosso país tem pouca experiência nessa área, sendo de se esperar, contudo, que a discussão
seja desenvolvida a partir de análises comparativas em nível internacional. Uma oportunidade de
aprofundar o debate seria durante a tramitação da lei de imprensa, que já vai bastante adiantada.
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- -III - PROPOSIÇOES EM TRAMITAÇAO

-3.1. INTRODUÇAO

Esta parte do Relatório contém as indicações das Subcomissões temáticas a respeito das
proposições em tramitação no Congresso Nacional que guardam relação com a problemática feminina
tal como tratada na Conferência de Beijing. As Subcomissões tiveram a tarefa não apenas de selecionar
as proposições existentes como de indicar aquelas que devessem ser ressaltadas. Entretanto, a
complexidade das matérias analisadas torna difícil o consenso sobre a importância relativa de cada
uma das proposições.

A Relatoria recolheu as contribuições dos vários grupos e acrescentou algumas proposições
que lhe pareceram merecer uma análise conjunta. (ANEXO I) Obviamente, a razão de ser da
Comissão não é substituir os processos normais de tramitação das proposições no Congresso Nacional
e decidir, em meio mais restrito, o que deve ser aprovado ou rejeitado. De qualquer maneira, é de
extrema importância que se tenha uma visão global do que de maior importância está acontecendo
em nosso país, no âmbito federal, em termos de atividade legislativa que interesse especificamente às
mulheres. Até para que se possa diagnosticar os possíveis lapsos.

Esta Comissão gostaria de registrar que recebeu informações da Assembléia Legislativa do
Rio Grande do Sul e da Câmara Legislativa do Distrito Federal sobre iniciativas legislativas respeitantes
à situação das mulheres no âmbito dessas unidades da Federação. A descentralização das iniciativas
constitui, para nós, motivo de satisfação e esperança.
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3.2. ACESSO AO PODER

PL 783/95, da Deputada Marta Suplicy e outros. Propõe alteração no art. 92 do
Código Eleitoral, para fixar o percentual mínimo de 30% de candidatas que devem constar
da lista dos partidos políticos para as eleições que obedecem o sistema de voto proporcional.

O mérito desse projeto é inserir no Código Eleitoral as inovações adotadas pela Lei n°
9.504/97, já tratadas neste Relatório.

PL 2.766/97, da Deputada Marta Suplicy e PL 38/97, da Senadora Emília Fernandes.
Acrescenta parágrafo ao art. 104 do Código Eleitoral, determinando que das cédulas
eleitorais ou do painel das urnas conste o sexo do candidato. Tem este projeto o objetivo de
fazer com que a mulher não fique invisível na participação eleitoral, combatendo a dominância
do padrão gramatical masculino, o que interfere de forma negativa sobre a visão da eleitora
em termos de reconhecer a possibilidade de ver outra mulher no exercício do poder. O
mérito desse PL é também inserir no Código Eleitoral as inovações adotadas pela Lei n°
9.504/97, já analisadas neste Relatório.

Deve-se observar que se trata de uma proposta que vislumbra a resolução de um problema
vivenciado pelas mulheres brasileiras em diversas situações, entre elas a patticipação política. Estamos
falando da visibilidade da atuação da mulher nos espaços de poder. A referência ao sexo do candidato
possibilitará à tabulação de dados demonstrar o contingente feminino presente nos espaços legislativos.
Se inserida no Código Eleitoral, a norma ficará menos suscetível à instabilidade que caracteriza a
demais legislação eleitoral.

PL 3.099/97, da Senadora Júnia Marise. Dispõe sobre o percentual mínimo (20%)
de candidatas que deve constar da lista dos partidos políticos para as eleições que
obedecerem ao sistema proporcional e dá outras providências. (Altera o art. 92 do Código
Eleitora)).

PLS 35/97, do Senador Coutinho Jorge. Este projeto de lei estabelece a quota
mínima de 20% de candidaturas de mulheres para as eleições proporcionais e ainda a
adaptação dos partidos políticos a este sistema. O projeto de lei propõe alteração no art.
15, VI, da Lei n° 9.096/95, "que dispõe sobre os partidos políticos, regulamenta os artigos
17 e 14, parágrafo 3°, inciso V, da Constituição Federal".

A diferença básica entre esta propositura e a da Senadora Júnia Marise é que a alteração
proposta pelo Senador não se limita à lei eleitoral, portanto, às listas partidárias, mas se dirige à lei de
partidos, introduzindo o sistema de cotas no seio das agremiações partidárias.

A importância da proposição deriva do fato de que um obstáculo sério à participação
política das mulheres relaciona-se com a dificuldade para inserir-se em um ambiente tradicionalmente
masculino como o dos partidos políticos.

PLS 38/97, da Senadora Emília Fernandes. Este projeto de lei propõe a
obrigatoriedade da referência ao sexo dos eleitores nas fichas de inscrição partidária, dos
candidatos nas cédulas eleitorais e painéis de urnas eletrônicas, além da adaptação dos
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estatutos partidários (fichas de inscrição partidárias e listas de eleitores) conforme o art.
55, caput, da Lei n° 9.096, de 1995.

Esta proposta tem a intenção de garantir a produção e disseminação de dados e informações
estatísticas a respeito da patticipação política da mulher.

Trata-se de uma proposta de alteração na Lei 9.096/95 que dispõe sobre partidos políticos,
sendo portanto uma mudança permanente dirigida àestrutura partidária brasileira.

Os projetos acima estão em consonância com a Plataforma de Ação da IV Conferência
sobre a mulher, que, no seu parágrafo 190,b., diz:

"b) adotar medidas, inclusive, quando apropriado, nos sistemas eleitorais que
estimulem os partidos políticos a incorporar as mulheres em postos públicos eletivos e não
eletivos na mesma proporção e nas mesmas categorias que os homens. "

PEC 509/97, do Deputado Feu Rosa e outros. Acrescenta artigo ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. A proposta torna obrigatória, nos quinze primeiros
anos de promulgação da emenda, a nomeação de mulheres para cargos de Ministro de
Estado e seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal, nos Territórios e nos
Municípios, em percentual não inferior a vinte por cento do quantitativo de cargos dessa
espécie, existente em cada esfera de Governo.

PEC 510/97, do Deputado Feu Rosa e outros. Acrescenta parágrafo ao art. 92 da
Constituição Federal. A proposta dispõe que um quinto, no mínimo, dos lugares nos Tribunais
de que trata o artigo será provido por mulheres que preencham os requisitos definidos em
lei, devendo esta cota, no prazo de cinco anos, atingir a cinqüenta por cento das vagas.

3.3. DIREITOS HUMANOS E PREVENÇÃO E COMBATE À
VIOLÊNCIA

Tratamos, neste Relatório, dos dois temas conjuntamente, dada sua inter-relação.
PL 1.636-A/89, da Senadora Eunice Michiles. Dispõe sobre licença especial para a

empregada adotante de menor de 2 (dois) anos.
PL 2577/92, do Deputado Romel Anísio. Altera o parágrafo quinto do artigo sexto

da Lei 8025, de 12 de abril de 1990, que "dispõe sobre a alienação de bens imóveis
residenciais de propriedade da União e dos vinculados ou incorporados ao FRHB, situados
no Distrito Federal e dá outras providências".

PL 4118/93, do Deputado Murilo Pinheiro. Acrescenta parágrafo ao artigo 1605 da
Lei 3071, de 01 de janeiro de 1916 - Código Civil. Considerando o filho de viúva, mulher
divorciada ou mãe solteira que venha a contrair novo matrimônio, filho adotivo, mesmo sem
adoção, para ter direito a recebimento de herança, exigindo-se que o casamento seja com
comunhão universal de bens.

PL 3416/92, do Deputado Freire Júnior e PL 1636/89, do Senado Federal. Concede
licença à empregada que obtiver a guarda judicial ou adotar criança. Medida de justiça
social e de implementação do mandamento constitucional sobre crianças, que estende às
empregadas em geral direito que as funcionárias públicas já têm há anos.
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PL 306/91, do Deputado Carlos Cardinal. Regula o art. 7°, inciso XVIII, da
Constituição Federal. Regulamentando dispositivos da nova Constituição Federal, que
dispõe sobre licença gestante a mulher que adotar criança menor de dois anos.

PL 52/95, da Deputada Rita Camata. Acrescenta parágrafo único ao art. 393 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Aumentando para 90 dias após o término da
licença a gestante o prazo em que o empregador não pode despedir a mulher, salvo por
justa causa. Discriminação positiva, que guarda estreita relação com os objetivos da
Comissão. Deve ser eleito prioritário. Esta Comissão apresenta, para reflexão e debate,
projeto de lei complementar que estabelece estabilidade para o pai, pelo mesmo período
em que durar a estabilidade da gestante. Isto se faz porque hoje a mulher é muitas vezes
discriminada no mercado de trabalho devido à estabilidade no período de gestação e após.
Equiparar o pai à mãe nesse aspecto seria fazer com que os empregadores se vissem
efetivamente obrigados a respeitar os direitos reprodutivos de seus empregados,
independentemente do sexo, o que eliminaria a discriminação da mulher.

PL 1932/91, do Deputado Paulo Paim. Disciplina a demissão, por justa causa, do
empregado com direito a estabilidade provisória prevista na Constituição Federal.
Regulamentando o disposto no inciso VIII do art. 8° da nova Constituição Federal.

PL 2869/92, do Deputado Flávio Arns. Dispõe sobre a redução dajornada de trabalho
da mãe empregada que tenha filho portador de deficiência.

PL 335/95, da Deputada Fátima Pelaes. Dá nova redação ao art. 89 da Lei 7210, de
11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), que trata das penitenciárias de mulheres.
Determinando que as penitenciárias de mulheres sejam dotadas de seção para gestantes e
parturientes e de creches para os menores cuja responsável esteja presa.

PL 243/95, da Deputada Raquel Capiberibe. Tipificação do crime de abandono de
gestante. Trata-se de inovação na matéria, ampliando a proteção legal e o estímulo à
paternidade responsável. Apesar de se reconhecer que medidas puramente penais
dificilmente são eficazes nestas matérias, trata-se de uma medida de política criminal, a
desestimular conduta tão grave e socialmente danosa.

PL 3116/97. Cria o balanço social para as empresas que menciona e dá outras
providências.

PL 2802/92, da CPI do Extermínio de Crianças. Altera os parágrafos primeiro e
segundo e acrescenta os parágrafos terceiro, quarto, quinto e sexto do art. 389 do Decreto
lei 5452, de 01 de maio de 1943.

PL 241195, da Deputada Raquel Capiberibe. Revoga dispositivos do Decreto-lei
3.689, de 03 de outubro de 1941 - Código do Processo Penal, referentes ao exercício do
direito de queixa pela mulher.

PL 336/95, da Deputada Fátima Pelaes. Assegura a mulher, na condição de cabeça
de-casal ou chefe-de-família, o direito de aquisição de terras públicas.

PL 2771197, da Deputada Fátima Pelaes. Acrescenta parágrafo ao art. 138 da Lei
4737, de 15 dejulho de 1965, que "institui o Código Eleitoral". Destinando urna especial
localizada em andar térreo, de fácil acesso, para os eleitores de idade avançada, enfermos,
mulheres grávidas e portadores de deficiências físicas.
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PL 1815/91, do Senador Fernando Henrique Cardoso. Extingue do Código Civil
dispositivos discriminatórios da mulher.

PL 2028/91, Prejudicado. Altera os artigos primeiro, sétimo, 19,22,23,74 e 87, e
suprime dispositivos dos artigos 22 e 25 do Decreto-lei 2300, de 21 de novembro de 1986,
de "dispõe sobre licitações e contratos de administração federal e da outras providências".

PL 2583/96, do Deputado Leonel Pavan, e PL 5542/90, do Deputado José Serra.
Transpostos para a área de "combate à pobreza" em razão da matéria.

PL 1853/96, do Deputado Sérgio Carneiro; PL 2951/97; do Deputado Wigberto
Tartuce e PL 2894/97, do Deputado Almino Affonso. Revogam normas que permitem a
anulação de casamento pelo defloramento da mulher ignorado pelo marido (arts. 178 e 219
do Código Civil).

PL 2220/96, do Deputado Osmar Leitão. Assegura aos trabalhadores que exercem
a profissão de vendedor-balconista o direito a aposentadoria especial aos trinta anos de
serviço, quando do sexo masculino, e aos vinte e cinco anos de serviço, quando do sexo
feminino.

PL 2686/96, do Executivo Federal. Regulamenta o parágrafo terceiro do artigo
226 da Constituição, que dispõe sobre o estatuto da união estável, e dá outras providências.
(Estabelecendo que para caracterizar a união estável o prazo de convivência sobre o mesmo
teto será de 5 (cinco) anos, em geral, e de 2 (dois) anos quando houver filhos comuns).

PL 2570/96, do Deputado Serafim Venzon. Determina em 50 quilogramas o peso
máximo que um empregado do sexo masculino pode remover individualmente.

PL I 134/91, da Deputada Sandra Starling. Altera dispositivo das Leis 3071, de 01
de janeiro de 1916 (Código Civil), 6515, de 26 de dezembro de 1977 (lei do divórcio) e 6015,
de 31 de dezembro de 1973 (lei dos registros públicos), relativos à adoção de apelidos por
cônjuge e determina outras providências.

PL 4683/94, do Deputado Ary Kara. Altera a lei complementar 521/85, beneficiando
a policial feminina com aposentadoria voluntária, após 25 (vinte e cinco) anos de serviço.

PL 2857/89,Deputado Matheus Iensen. Assegura prioridade de atendimento em
instituições financeiras a idosos, mulheres grávidas e deficientes físicos.

PL 2534/96, Deputado Serafim Venzon. Faculta às gestantes o acesso a ônibus,
cinemas e outros locais sem a utilização da catraca ou roleta, quando assim o exigir.

PL 352/95, Deputada Laura Carneiro. Permite o registro da união, como casamento,
após cinco anos de vida em comum, e dá outras providências.

PL 4590/94, Senador Júlio Campos. Dispõe sobre o atendimento preferencial das
clientelas que especifica nos órgãos da Administração Pública Federal direta e indireta.
(dando preferência no atendimento a mulher grávida, idosos e deficientes tísicos, com pessoal
qualificado, agilidade no atendimento e instalações adequadas).

PL 235/95, da Senadora Benedita da Silva, PL 143/95, da Deputada Marta Suplicy
e PL 242/95 da Deputada Raquel Capiberibe. Tipificação do crime de assédio sexual.

São projetos que guardam estreitíssima ligação com as recomendações da Conferência,
notadamente com o programa de ação da Conferência, § 126, a, que reza:
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"Deverão ser desenvolvidos programas e procedimentos tendentes a elilninar o assédio
sexual e outras formas de violência contra a mulher em todas as instituições de ensino, locais
de trabalho e onde quer que seja."

PL 245/95, da Deputado Raquel Capiberibe - Suprime do Código Penal a expressão
''mulher honesta", na definição do crime de rapto (raptar mulher honesta para fim libidinoso),
o que amplia a proteção a todas as mulheres.

PLC 222/93, do Poder Executivo. Modifica diversos dispositivos do Código Civil,
para estabelecer a igualdade constitucional entre homem e mulher.

A análise das proposições relativas a mudanças no Código Civil deverão ser analisadas à
luz do projeto de novo Código Civil. Este contempla diversos dispositivos de interesse da mulher,
porém, deixamos de enumerá-los dada a complexidade da discussão envolvida, que está prestes a
retornar a esta Casa.

PL 132/95, das Deputadas Maria Laura e Marta Suplicy. Dispõe sobre os crimes
de violência familiar e dá outras providências. Este projeto define Violência Familiar, Violência
Psicológica e Lesão ou Dano Psicológico, cria tipos penais como o Estupro Incestuoso e
Abuso Sexual Incestuoso, fatos freqüentes e gravíssimos que afetam a saúde física e
psicológica da mulher.

PLS 229/96, de autoria da Senadora Benedita da Silva. "Dispõe sobre os crimes de
violência doméstica". Este projeto define o crime de violência psicológica.

Apesar de haver consenso quanto à necessidade de se ter uma legislação mais adequada,
o Projeto é bastante polêmico no que diz respeito ao tipo de lei que possa melhor responder à
resolução do conflito de violência familiar. Dentre outras coisas, o Programa de Ação da IV
Conferência Mundial da Mulher afirma que: "Os atos ou as ameaças de violência, quer ocorram
no lar ou na comunidade, perpetrados pelo Estado, infundem medo e insegurança na vida das
mulheres e constituem obstáculo à obtenção da igualdade, do desenvolvimento e da pa::, ...
(parágrafo 117).

PL 1.609/96, de autoria do Poder Executivo, "Altera a Seção I do Capítulo VI do
Título I da parte Especial do Código Penal." O projeto tem por objetivo transpor os artigos
213 a 216 (Estupro, Atentado Violento ao Pudor, Posse Sexual mediante Fraude e Atentado
do Pudor mediante fraude) do Código Penal constantes do Título VI (dos Crimes contra os
Costumes), Capítulo I (dos Crimes contra a Liberdade Sexual) para o Título I (dos Crimes
contra a Pessoa), Capítulo VI (dos Crimes contra a Liberdade Individual), Seção I (dos
Crimes contra a Liberdade Pessoa,) mantida a redação destes dispositivos. O PA da IV
Conferência Nacional Sobre a Mulher recomenda que os governos devem "adotar e/ou
aplicar as leis e revisá-las periodicamente, afim de assegurar sua eficácia para eliminar a
violência contra a mulher..." (Par. 124).

PL 143/95, de autoria da Deputada Marta Suplicy, "Dispõe sobre os crimes de
assédio sexual e dá outras providências". Este projeto define assédio verbal e assédio
físico, com penas de detenção, de um mês a um ano e multa e reclusão, de dois anos a
quatro anos e multa, respectivamente.

PL 235/95 de autoria da Senadora Benedita da Silva, "Dispõe sobre o crime de
assédio sexual e dá outras providências". Este projeto define assédio verbal e assédio
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físico, com penas de detenção de um mês a um ano e multa e reclusão, de dois a quanto anos
e multa, respectivamente.

Não há consenso quanto àcriminalização do assédio. Já a inclusão do Assédio Sexual na
Confederação das Leis Trabalhistas (CLT), parece ser ponto pacífico. O Programa de Ação da IV
Conferência Mundial da Mulher afirma que deverão ser desenvolvidos " ...programas e
procedimentos tendentes a eliminar o assédio sexual e outras formas de violência contra a
mulher em todas as instituições de ensino, locais de trabalho e onde quer que seja;" (parágrafo
126, a). Afirma ainda que: " ... O medo da violência, incluindo o assédio, é um constrangimento
permanente para a mobilidade da mulher, que limita o seu acesso às atividades e recursos
básicos." (parágrafo 117).

PL 2.] 00/91, da Deputada Sandra Starling e do Deputado Eduardo Jorge, "Define
o estupro qualificado e determina outras providências". Este projeto tipifica o estupro de
forma qualificada, quando é cometido por cônjuge ou companheiro, penalizando com reclusão
de quatro a doze anos.

PL 2.852/07,de autoria da Deputada Maria Valadão. "Dispõe sobre a preservação
da identidade das vítimas em casos de estupro e outros crimes de Abuso Sexual". Este
projeto visa preservar a identidade das mulheres vítimas de estupro.

PL 2.493/96, de autoria da Deputada Marta Suplicy. "Altera os artigos 482, 483 e
468 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n° 5.452, de 10 de
maio de 1943". Este projeto altera a CLT incluindo o assédio sexual como justa causa para
rescisão do contrato de trabalho pelo empregador.

PL 157/97, de autoria da Senadora Benedita da Silva. Dispõe sobre o assédio
sexual no contrato individual de trabalho e dá outras providências. Este projeto altera a
CLT incluindo o assédio sexual como justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo
empregador. Estabelece ainda multa de 50% do salário para o empregado que cometer o
assédio sexual e multa no valor de um salário da vítima, quando o assediador for o
empregador.

PL 822/95, da Deputada Jandira Feghali. Dispõe sobre a proibição de revista íntima
de funcionárias nos locais de trabalho.

PL 2.251/96, da Deputada Marta Suplicy. Altera o art. 41, da Lei 7210, de 11 de
julho de J984, que institui a Lei de Execução Penal. O projeto concede ao presidiário o
direito de receber visita íntima.

3.4. EDUCAÇÃO, SAÚDE E DIREITOS REPRODUTIVOS

Tramitam diversas proposições tratando da saúde da mulher e dos direitos reprodutivos na
Câmara dos Deputados e no Senado Federal.

PL 20/9 J, dos Deputados Eduardo Jorge e Sandra Starling. "Dispõe sobre a
obrigatoriedade de atendimento dos casos de aborto previstos no Código Penal, pelo Sistema
Único de Saúde". O Código Penal admite o aborto em duas hipóteses: quando a gravidez
resulta de estupro e quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. O projeto prevê
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o máximo de doze semanas de gestação para realizar o procedimento. Os acalorados debates
sobre o tema quando da aprovação do projeto na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação desta Casa, e mais recentemente na Comissão Geral, deixaram claro que o tema
ainda desperta polêmica, apesar de o Código Penal estar em vigor desde 1940.

A medida, se aprovada no Plenário da Câmara dos Deputados, beneficiará principalmente
as mulheres mais pobres, que se utilizam da rede pública de saúde e atenderá especificamente a
PAM - Plataforma de Ação Mundial ela Conferência em seu parágrafo 97, que reza:

"O aborto em condiç6es perigosas põe em perigo a I'ida de um grande nLÍmero de
mulheres e representa um gral'e problema de saLÍde pública, visto que selo as mulheres mais
j()\'ens e nlClis pobres as que mais correm risco.(PAM- § 97)"

PL 1.135/91, dos Deputados Eduardo Jorge e Sandra Starling. Prevê a revogação
do art. 124, do Código Penal, que pune com detenção de um a três anos quem provocar
aborto em si mesma ou consentir que outro lho provoque. Ao projeto estão apensadas outras
cinco proposições (PL 176/95, PL 3.280/92, PL 1.174/91, PL 2.929/97 e PL 1.956/96). Dada
a natureza especialmente delicada do objeto desses projetos, a Comissão entendeu
conveniente sugerir a realização de plebiscito ou referendo para se auscultar o sentimento
da sociedade sobre a matéria.

PL 2.942/97, do Deputado Eduardo Jorge. Institui no SUS o Programa de Prevenção
e Assistência Integral às pessoas portadoras do traço falciforme e com anemia falciforme.

PL 4.377/93,da Senadora Eva Blay, PL 3.213/97, do Deputado Wigberto Tartuce,
e PL 4.319/93, do Deputado Laerte Bastos. Referem-se ao planejamento familiar, assunto
sobre o qual o Congresso Nacional recentemente já deliberou. Trata-se da Lei 9.263/96.

PL 1.291/95, do Senador Osmar Dias. Pretendia instituir o Vale do Leite e foi
arquivado. O PL 2.038/96 cria o Programa de Alimentação para Gestantes. O PL 3118/97,
que dispõe sobre a descentralização dos programas de atendimento aos desnutridos e às
gestantes em risco nutricional.

PL 2.855/97, do Deputado Confúcio Moura. Dispõe sobre a utilização de técnicas
de reprodução humana assistida, em relação ao que recomendamos o debate amplo e
aprofundado da matéria, que trata de assunto controvertido e da maior relevância.

PL 1920/91, do Deputado Eduardo Jorge. Dispõe sobre a jornada de trabalho e
outros aspectos referentes à organização do trabalho e das condições ambientais dos
trabalhadores que realizam suas atividades continuamente em terminais de vídeo.

PL 2.412/96, do Deputado Jacques Wagner. Dispõe sobre a existência de etiqueta
de orientação para a prevenção do câncer de mama na fabricação e comercialização de
sutiãs.

PL 340/95, do Deputado Aloysio Nunes Ferreira, que "institui a Carteira Nacional
de Prevenção do Câncer I Ginecológico e Mamário", para servir de registro para as ações
realizadas quanto à prevenção destes cânceres. Foi aprovado substitutivo para ampliar a
abrangência dessas ações aquelas contempladas pelo PAISM.

PL 1.274/95, do Deputado Humberto Costa. Dispõe sobre o incentivo e a proteção
ao aleitamento materno.
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PL 1.505/96, do Deputado Edson Ezequiel. Dispõe sobre a obrigatoriedade de as
redes pública e privada de saúde realizarem teste imunológico para HIV AIDS no período
pré-natal.

PL 4. 189/93, do Deputado Elias Murad. Dispõe sobre o uso da talidomida.
PL 1.075/95, da Deputada Esther Grossi. Dispõe sobre a responsabilidade do

Estado em educação pública, e dá outras providências.
PL 2.806/97, da Deputada Esther Grossi. Acrescenta dispositivo à Lei 9424, de 24

de dezembro de 1996. O projeto estabelece que a distribuição dos recursos do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério
incluirá as matrículas do último ano da educação infantil, das crianças de seis anos de idade.

PL 3.984/97, da Deputada Esther Grossi. Acrescenta parágrafo único ao art. 62,
da Lei 9394, de 1996. Dispõe sobre curso de formação para docentes em escola infantil.

PL 3.985/97, da Deputada Esther Grossi. Altera o art. 37, da Lei 9394, de 1996,
visando ao atendimento de obrigações internacionais do Estado b.·asileiro. Define
responsabilidades, programas e formas de erradicação do analfabetismo, dando prioridade
a programas destinados às mulheres.

PL 3.923/97, dos Deputados Ivan Valente, Padre Roque, Esther Grossi e Pedro
Wilson. Modifica a Lei 9424, de 1996, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. O projeto
incorpora as matrículas da educação infantil para o cálculo do Fundo, al~1II d~ ~stabelecer

prazo para implantação do mesmo, e fixa data para o recálculo da distribuição dos recursos
do Fundo, devido a taxa de variação de alunos matriculados.

PL 4.751/90, do Deputado Elias Murad. Dispõe sobre a criação de um Programa
de Orientação Sexual, Prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS e do Uso
Abusivo de Drogas, no 10 e 20graus e ainda em cursos de formação de professores.

PL 506/95, do Deputado Remi Trinta. Dispõe sobre a inclusão obrigatória de
educação sexual no currículo da escola fundamental.

Estes dois últimos projetos atendem à recomendação do parecer 83/L do Plano de Ação
da Confederação Mundial da mulher, que diz: "promover, com o apoio de seus pais e em colaboração
com, o pessoal e instituiç6es docentes, a elaboração de programas educativos para meninas e
meninos, e criação de serviços integrados, a.fim de estimular a compreensão de suas
responsabilidades e qjudar-lhes a assumir essas responsabilidades, tendo em conta a importância
dessa educação e desses serviços para o desenvolvimento pessoal e de auto-estima, assiln
como a necessidade urgente de evitar a gravidez não desejada, a propagação de e/~fermidades

transmitidas sexualmente, como o HIV/AIDS, efenôl1'lenos tais como a violência e os abusos
sexuais".

CPI para investigar a mortalidade materna - o Requerimento n° 22, de 1996, da
Deputada Fátima Pelaes e outros, para criação de Comissão Parlamentar de Inquérito com
a finalidade de investigar a incidência de mortalidade materna no Brasil aguarda despacho.

Esta CPI seria valioso instrumento para a Câmara dos Deputados exercer sua função
investigativa institucional. O poder de investigar é ínsito ao de legislar e, por isso, deve ser exercido
sempre que temas de ampla importância reclamem a atenção do legislador. A mortalidade materna,
como tivemos 0pOltunidade de constatar do depoimento da Dra. Lucimar Cannon, representante do
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Ministério da Saúde, contrastado com o da Ora. Maria Betânia Ávila, vem-se apoiando em estatísticas
que não espelham a realidade do país. Assim, a presente CPI seria muito valiosa na adequada anál ise
de fenômeno de tal monta.

A Conferência Mundial sobre a Mulher definiu metas internacionais para a redução da
mOl1alidade materna, expressas no parágrafo 106, alínea f, da PSM, que transcrevemos a seguir:

"f) fortalecer e reorientar os serviços de saúde, em particular a atenção primária ti
saúde, com o fim de dar acesso universal a serviços de saúde de qualidade para meninas e
mulheres e de reduzir as enfermidades e a morbide::, derivada da maternidade e alcançar em
nível mundial o objetivo convencionado de reduzir a mortalidade derivada da maternidade
em pelo menos SO% dos níveis de 1990 até o ano 2000 e, de novo, SO% até o ano 201 S;
assegurar que cada área do sistema de saúde ofereça os serviços necessários; e tomar as
medidas oportunas para tornar acessíveis os serviços de saúde reprodutiva, por meio do sistema
primário de atendimento à saúde, a todas as pessoas em idade de receber esse atendimento,
tão cedo quanto possível, antes do ano 201S."

PLC 35/93, originariamente 1531/89, da Câmara dos Deputados, que "assegura o
acesso ao exame pré-natal e vincula o auxílio-natalidade à sua realização, nas condições
que especifica". Prevê o exame pré-natal para as gestantes em cuja área de residência
existam serviços médicos capacitados para este atendimento, casos em que o pagamento
do auxílio-natalidade será condicionado à comprovação do acompanhamento da gestante.
Foi remetido ao Senado Federal em 1994.

PL 1542/91, do Deputado Ricardo Izar, que "dispõe sobre a obrigatoriedade do
exame de prevenção do câncer ginecológico para as funcionárias públicas federais". Ele
prevê a obrigatoriedade do exame para ingresso no serviço público federal, havendo
dispensa para a realização anual deste acompanhamento.

PL 575/95, do Deputado José Anders, que "assegura à mulher o direito ao parto
sem dor", garantindo a opção pela analgesia de parto ou outra técnica que alivie a dor em
partos normais. O projeto já recebeu emenda no sentido de alterar a ementa, da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, melhorando a técnica legislativa.

3.5. COMBATE À POBREZA

PL 2.417/89, da Deputada Rita Camata. Beneficio Fiscal a pessoas jurídicas que
apliquem no treinamento de mão-de-obra feminina. Por guardar estrita relação com as
orientações de Beijing, deve ser eleito prioritário. Já existem pareceres favoráveis da CFT
edaCTASP.

PL 2.974/92, do Deputado Francisco Dornelles. Determina o pagamento automático
de pensões aos dependentes vitalícios de funcionário falecido, mesmo enquanto pendente o
processo administrativo de habilitação. Guarda pouca relação com o objeto desta Comissão.

PL 338/95, da Deputada Fátima Pelaes. Dispõe sobre beneficio previdenciário da
atividade rural ser estendido à esposa ou companheira do agricultor. Parece norma
interessante, porém poderá encontrar dificuldades para aprovação. Não pode existir
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duplicidade no beneficio e se a mulher tem atividade agrária também,já tem direito próprio.
Pode ser aprovada.

PL 389/95, da Deputada Vanessa Felipe. Amplia para um ano a permanência do
filho da trabalhadora em creche no local de trabalho (antes era só no período de
amamentação). Estende o beneficio ao pai empregado, que assume a guarda do filho. Deve
ser eleito prioritário.

PL 3.370/97, da Deputada Marinha Raupp. Assegura à trabalhadora rural o direito
de receber renda mínima da previdência social. Importante socialmente. Porém pode ser
visto como discriminatório em relação às trabalhadoras urbanas, tendo em vista que algumas
delas labutam em condições tão ou mais precárias que as das trabalhadoras rurais. Será de
difícil aprovação em face da reforma constitucional, bem como das recentes medidas
econômicas adotadas pelo Governo Federal.

PL 2.502/96, do Deputado João Mendes. Apenso ao PL. 3879/93 (do Deputado
Paulo Rocha e Aluizio Mercadante). Dobra o período de seguro desemprego para a mulher
casada ou mãe de filho menor de 21 anos de idade. Considerando a vulnerabilidade a que a
mulher vive submetida no mercado de trabalho e, considerando ainda as dificuldades
encontradas na busca de novo emprego, sobretudo após determinada faixa etária, concluímos
que este projeto deve ser eleito prioritário até porque é forma de discriminação positiva
prevista na Conferência de Beijing.

PL 147/95, do Senador Teotônio Vilda Filho. Apensu au PL382/91 ,de autoria da
Deputada Rita Camata. Estabelece medidas de proteção à mulher no mercado de trabalho,
como também veda qualquer tipo de discriminação das empresas em razão de sexo. Obriga
as mesmas a investirem no aperfeiçoamento profissional de suas empregadas, bem como
proporcionar local apropriado (creches ou semelhantes) onde seja possível aos empregados
deixarem seus filhos sob vigilância e assistência, desde o período de amamentação até os 6
anos de idade. Merece aprovação e, na nossa interpretação, deve ser prioritário.

PL 382/91,da Deputada Rita Camata. Versa sobre o acesso da mulher ao mercado
de trabalho, vedando a discriminação em razão do sexo. Proíbe, por exemplo, a exigência
de atestado ou exame de qualquer nat~rezapara comprovação de esterilidade ou gravidez
como condição para admissão ou permanência no emprego. Proíbe igualmente revistas
íntimas nos empregados ou funcionários por parte da empresa e prepostos. Cria o Fundo de
Capacitação Profissional da Mulher e dá outras providências. Sua aprovação, junto ao PLS
147/95 (ao qual está apensado), é prioritária.

PLS 1.291-A/95. Institui o Vale-Leite que o empregador, pessoa jurídica, entregará
ao empregado com salário equivalente até 3 salários mínimos (o trabalhador terá direito a
um litro diário). Já foi rejeitado pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público
da Câmara dos Deputados. O Programa do Leite (ticket do leite), no Governo Sarney - uma
experiência semelhante - foi bastante desvirtuado.

PL 1.144/95, do Deputado Fausto Martello. O presente projeto de lei beneficia a
gestante (institui o "Beneficio Gestante ") trabalhadora de baixa renda, permitindo as pessoas
jurídicas que adotarem o programa, a dedução no imposto de renda até o limite estabelecido
do lucro tributável, podendo eventual excesso ser transferido para dedução nos dois
exercícios financeiros seguintes. Tem largo alcance social e, apesar de criar incentivo fiscal,
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contribui para a redução do déficit público, tendo em vista que uma assistência médica
eficiente, na fase pré-natal, reduz a demanda dessa clientela nos hospitais públicos. Deve
ser encarado como prioridade. Já tem parecer favorável da relatora, Deputada Marilu
Guimarães, na Comissão de Economia, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados.

PL 2.461/96, do Deputado Domingos Dutra. Estabelece pensão especial aos
dependentes de vitimas de violência pela posse da terra. A proposição é muito mais uma
medida de caráter político do que de efetivo combate a pobreza.

PL 2583/96, do Deputado Leonel Pavan. Altera o inciso VIII do art. 20 da Lei
8036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
FGTS, de forma a permitir ao trabalhador o saque de sua conta após dois anos de inatividade.

PL 5542/90, do Deputado José Serra. Amplia a possibilidade de movimentação da
conta vinculada do FGTS para os trabalhadores de baixa renda e dá outras providencias.
Trata-se de norma bastante útil mas, uma vez que prevê essa possibilidade para casos de
doenças graves, necessidades familiares graves, casamento, construção de casa própria,
atividade autônoma. A proposição parece muito benéfica ao ampliar os casos, uma vez que
permite ao trabalhador usufruir mais livremente de recursos financeiros que, na verdade,
são seus. Hoje a legislação é bem mais restritiva. beneficiaria a mulher que sustenta o lar,
sem dúvida, até possibilitando que não precisasse recorrer a empréstimos, sempre muito
onerosos, em casos de necessidade ou quando quisesse estabelecer negócio próprio.

PL 041/97, do Senado Federal. Dispõe sobre a reserva de recursos para
financiamentos habitacionais em benefício da mulher chefe de família. É matéria já aprovada
no Senado Federal que consideramos prioritária.

3.6. MEIOS DE COMUNICAÇAO

PL 3.996/97, da Deputada Teima de Souza. Cria, nas programações da Radiobrás,
espaço institucional para o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e para ONGs.
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IV - RECOMENDAÇOES

-4.1.INTRODUÇAO

o Relatório da IV Conferência Mundial sobre a Mulher abarca objetivos estratégicos de
grande amplitude. Deve, portanto, constituir-se em uma fonte de inspiração permanente para a ação,
não podendo ser substituído por este Relatório, que oferece apenas uma síntese do que no momento
parece-nos mais relevante no contexto brasileiro. As próprias recomendações concretas da IV
Conferência não serão reproduzidas aqui em toda a sua multiplicidade, permanecendo a Plataforma
de Ação como uma referência importante para ações futuras.

Em verdade, nenhum texto pode cobrir, antecipadamente, todas as questões de grande
magnitude. O objetivo democrático da igualdade e da criação de condições de vida favoráveis à
dignidade humana e ao exercício da cidadania constitui o critério de atuação permanente do movimento
pelos direitos das mulheres. Esse objetivo sinaliza uma ampla esfera de ação, nunca predeterminada,
pois a todo momento as pessoas envolvidas podem descobrir formas de discriminação antes ocultas
ou mecanismos de democratização insuspeitados.

As ações que favorecem a construção da igualdade e dajustiça dizem respeito ao conjunto
de instituições e pessoas que nelas atuam. Um exemplo esclarece a situação. Podem ser estudadas
alterações do Estatuto da Magistratura que permitam a democratização das instâncias superiores do
Judiciário; apenas o Supremo Tribunal Federal detém a iniciativa constitucional da lei complementar
que formula o Estatuto; não por isso a recomendação de estudar e propor alterações do diploma
legal em questão é dirigida exclusivamente ao STF, pois importa que todos os agentes em condição
de fazê-lo se debrucem sobre a matéria. Para darresposta a essa ambigüidade, quando possível será
apontado o receptor mais direto da recomendação, embora tenha certamente um raio de ação mais
abrangente.

Porfim, é praticamente impossível dividir as recomendações por áreas temáticas. As questões
referentes às mulheres geralmente se constituem em temas transversais e permeiam todas as áreas.
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Assim, quando uma recomendação é colocada sob a rubrica "educação", não quer dizer que ela não
esteja referida também ao combate à pobreza ou à criação de condições para o aceso de mulheres
aos cargos decisórios do Estado.

Antes de passar às recomendações de caráter específico, esta Comissão aponta um problema
geral que pede o empenho das mais variadas entidades sociais. Um obstáculo significativo a todos os
esforços de democratização das relações de gênero consiste na ausência de informações acumuladas
sobre a real situação das mulheres na sociedade brasileira. A Comissão recomenda às instituições
governamentais e não governamentais que todas as estatísticas sejam feitas com o recorte de sexo. É
da maior importância a produção de estatísticas confiáveis, em âmbito nacional, para futuros estudos
sobre discriminação de gênero e sobre as dificuldades enfrentadas pelas mulheres.

4.1. ACESSO AO PODER

A Comissão recomenda que:

* sejam adotadas cotas mínimas de participação de mulheres para o preenchimento de
cargos nas estruturas não eletivas dos organismos estatais, garantindo uma maior participação das
mulheres nos primeiros escalões do Legislativo, do Executivo e do Judiciário;

* os cargos na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e as
Presidências e Relatorias das Comissões Permanentes e Temporárias sejam ocupados por mulheres
e homens em número proporcional a sua participação nas composições dessas Casas;

*nos partidos, haja destinação específica de percentual de recursos destinados às campanhas
eleitorais - provenientes do Fundo Partidário ou de contribuição de natureza diversa - para investimento
de candidaturas femininas, no mínimo, proporcional a sua participação no número de candidatos;

* seja estimulado o estabelecimento do sistema de cotas mínimas de participação das
mulheres (ou de ambos os sexos) nas instâncias de deliberação dos partidos políticos, entidades
sindicais e associações;

* seja garantido percentual mínimo de representação de pessoas de ambos os sexos nas
instâncias consultivas e de deliberação sobre políticas públicas:

* seja designado um grupo de parlamentares, representantes da presente Comissão, para
levar ao Presidente do Tribunal Superior Eleitoral a solicitação de regulamentação imediata dos itens
previstos na nova legislação eleitoral, que garantem a identificação da flexão gramatical de gênero
dos cargos eletivos nas urnas eletrônicas, e de paridade de apresentação de figuras masculinas e
femininas nas mensagens educativas sobre o processo de votação, de responsabilidade do TSE;

* seja designado um grupo de parlamentares, representantes da presente Comissão, para
encaminhar seminário com presidentes de partidos políticos, tendo em vista os seguintes objetivos: a)
estímulo ao compromisso de apoio a candidaturas femininas, incluindo ações atimlativas (tais como,
programas de capacitação política, destinação de percentual de recursos financeiros etc); b) garantia
de cumprimento da legislação eleitoral, no que se refere a cota mínima de mulheres/homens nas listas
de candidatos; c) estímulo à definição de cotas mínimas de mulheres (ou de ambos os sexos) nas
instâncias decisórias dos partidos;
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* seja apoiada a criação de uma organização de mulheres parlamentares e ex-parlamentares
do Brasil, com formajurídica a ser definida;

* se encaminhe ao Presidente da República, Senado Federal, Tribunais e órgãos de
representação de classe responsáveis pela indicação e escolha de Ministros do Tribunais Superiores
solicitação de empenho para designação de mulheres como Magistradas dessas instâncias superiores;

*o Estatuto da Magistratura incorpore critérios que favoreçam a paridade entre os sexos
nos mais altos níveis hierárquicos do Poder Judiciário;

* seja indicada uma mulher para a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal;
* se aloquem recursos orçamentários específicos para consecução das diretrizes apontadas

pelo documento "Estratégias da Igualdade", o indicador da implementação da Plataforma de Beijing
elaborado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher - CNDM e entregue ao Presidente da
República, incluindo-se recursos para atividades próprias do CNDM;

* sejam destinados recursos específicos para implantação de banco de dados no Conselho
Nacional dos Direitos da Mulher, que aglutine as informações disponíveis sobre a condição e sitlJação
das mulheres no Brasil, com recorte de classe social, raça, etnia etc;

*os Estados criem Conselhos da Condição Feminina com previsão orçamentária própria
e cessão de servidores, espaço e equipamentos para seu perfeito funcionamento ou, onde já existem,
que os fortaleçam para implementarem as "Estratégias da Igualdade", o plano de ação nacional da
IV Conferência Mundial sobre a Mulher;

* a Câmara dos Deputados, dando continuidade ao trabalho desta Comissão, mantenha
atualizado um banco de dados com informações sobre o número de homens e mulheres que ocupam
cargos do primeiro escalão dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário;

* as propagandas institucionais de órgãos públicos respeitem a paridade quanto à
apresentação de figuras masculinas e femininas e estimulem o uso de imagens que respeitem e valorizem
as mulheres como partícipes da vida pública e desenvolvimento sócio-econômico do País;

* se criem mecanismos que favoreçam a capacitação política das mulheres dentro dos
partidos políticos e entidades representativas da sociedade civil, para garantia do efetivo exercício
da cidadania;

*a atualização do ordenamento jurídico penal e civil para compatibilização com as normas
constitucionais de garantia de igualdade entre os homens e mulheres, bem como para sua adequação
aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil;

* sejam reforçados os mecanismos impessoais de seleção de quadros em todos os níveis
da administração pública, por meio de concurso público, tendo em vista a constatação da eficácia do
processo no Judiciário

* se mantenham grupos de discussão e debates com parlamentares interessadas/os na
implementação da Plataforma de Beijing, para vigilância e acompanhamento das medidas propostas;

* se fiscalize o cumprimento da legislação vigente que define a admissão de pessoal para o
serviço público, por meio de concurso público, como forma de garantir a igualdade de 0pOltunidades
entre homens e mulheres.
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4.2. DIREITOS HUMANOS E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

A Comissão recomenda que:
* a legislação civil e penal seja revisada para garantir a plena igualdade entre os sexos,

el iminando-se qualquer resquício de discriminação à mulher;
* os crime contra a liberdade sexual (hoje incorporados no título dos crimes contra os

costumes) sejam incorporados no título do Código Penal relativo aos crimes contra a pessoa;
* a bancada feminina continue atenta e articulada para a revisão do Código Civil, a fim de

que ele incorpore as mudanças ai nda necessárias para sua adequação à real idade atual;
* seja elaborada legislação específica sobre assédio sexual;
* sejam feitos estudos e discussões para instituição, na Câmara dos Deputados, de uma

Comissão ou Subcomissão Permanente com o objetivo de garantir a análise e acompanhamento de
projetos legislativos e a destinação de recursos orçamentários sob perspectiva de gênero;

* seja instituído e implementado um programa nacional de prevenção e combate à violência
contra a mulher, confonne prevê o documento "Estratégias da Igualdade", incluindo medidas legislativas
e acompanhamento da implementação de políticas e serviços públicos (tais como casas-abrigo,
serviços de apoio multidisciplinar a mulheres em situação de violência, delegacias especializadas de
atendimento à mulher, incorporação do conceito de violência como problema de saúde pública etc):

* sejam destinados recursos específicos para capacitação e apelfeiçoamento de profissionais
que trabalham em serviços de atendimento e apoio a mulheres em situação de violência, principalmente
nas áreas de saúde e segurança pública;

* sejam implementadas políticas e serviços de apoio a mulheres e adolescentes em situação
de prostituição, incluindo atividades de formação profissional;

* seja incorporado na fonnação de policiais civis e militares a temática de direitos humanos
com perspectiva de gênero, entendendo-se a violência contra a mulher como um atentado aos direitos
humanos e a necessidade de atendimento específico às vítimas;

* seja exercido rigoroso controle das agências de turismo e imposta punição àquelas que
exploram ou estimulam, direta ou indiretamente, a prostituição e o turismo sexual;

* se indique: a) às procuradorias Estaduais e ao Ministério Público, a implantação de
Coordenadorias de Assistência Jurídica e Judiciária às Mulheres; b) ao Poder Judiciário, estudo
para implantação de varas especializadas;

* sejam efetivadas amplas campanhas de esclarecimento e prevenção da violência contra a
mulher (com atenção para a violência agravada pelo preconceito de raça/etnia), apresentada como
um atentado aos direitos humanos, como um problema de saúde pública e impedimento ao
desenvolvimento humano, pessoal e familiar;

* o Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Justiça e do Ministério das Relações
Exteriores, adote providências enérgicas para reprimir a prostituição infanto-juvenil, principalmente
nas áreas de fronteira e de garimpo, regiões de especial incidência do problema, conforme constatado
pela Comissão Externa da Câmara dos Deputados designada "para averiguar as denúncias de
exploração infanto-juvenil que ocorre na região fronteiriça compreendida entre Foz do Iguaçu, no
Brasil, e Ciudad deI Est, no Paraguai";
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* se dedique atendimento especial às mulheres da floresta, como as seringueiras, índias,
ribeirinhas e catadoras de castanha, no que diz respeito aos direitos previdenciários, ao acesso a
educação, aos programas de saúde e outros direitos que contemplem sua promoção social;

* sejam oferecidas condições para o exercício do direito constitucional, das mulheres
presidiárias, de "permanecer com seus filhos durante o período de amamentação" (Constituição
Federal, art. 5°, L) e garantido direito à "visita íntima" nos presídios femininos.

4.3. SAÚDE E DIREITOS REPRODUTIVOS

A Comissão recomenda que:
'" o Ministério da Saúde e as entidades civis interessadas fiscalizem, em todo o território

nacional, a aplicação da lei que dispõe sobre planejamento familiar e normas regulamentares (Lei
9.263/96);

* o Orçamento da União seja elaborado de forma a dar visibilidade às diferentes rubricas
que incluem recursos para atendimento da saúde da mulher;

'" a Câmara dos Deputados esteja mais atenta a fiscalização da aplicação dos recursos
orçamentários previstos para programas de saúde da mulher e direitos reprodutivos;

'" seja garantida no Orçamento da União rubrica própria para o Programa da Assistência
Integral à Saúde da Mulher - PAISM;

'" se proceda à instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito (requerida através da
Requerimento 22/96) para apurar o índice e as causas da mortalidade materna no Brasil e indicar
medidas de prevenção e diminuição de sua incidência;

'" a Câmara dos Deputados envie Indicação ao Ministério da Saúde visando a reconceituação
do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher - PAISM, substituindo pelo Programa de
Assistência Integral à Saúde Sexual e Reprodutiva, com articulação formal com o Programa de
OST/AIDS;

'" o Congresso Nacional dê especial atenção ao projeto de lei que regulamenta o atendimento
ao aborto na rede pública de saúde nos casos permitidos no Código Penal e agilize sua tramitação;

'" o Congresso Nacional submeta a plebiscito ou referendo a descriminação do aborto.

4.4. EDUCAÇÃO

A Comissão recomenda que:
'" se incentivem estudos e pesquisas relativos à história política das mulheres e à condição

feminina nos centros universitários de pesquisa, nos diversos organismos govemamentais, em especial
por meio de uma redefinição na política de financiamento dos órgãos govemamentais, a exemplo do
CNPq, CAPES, INEP, FINEP, até agora fechados a essa temática;

'" o Ministério da Educação e as Secretarias de Educação dos Estados e Municípios
incorporem a perspectiva de gênero na análise dos livros didáticos e definição dos conteúdos de
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disciplinas e currículos, capacitação de professores e professoras para eliminação de estereótipos
sexjstas;

:I: sejam abolidos, nos livros infanto-juvenis e manuais didáticos, os estereótipos sexistas e
se promova uma imagem positiva das meninas e das mulheres, valorizando-as e estimulando suas
capacidades e auto-estima;

:I: se estimule, nas escolas, a educação para divisão igualitária de tarefas e eliminação de
estereótipos de gênero, ainda reforçados pela valorização de profissões ou atributos diferenciados
para homens ou mulheres, pela desigual distribuição de espaços físicos para alunos e alunas, guetização
das mulheres em determinadas práticas desportivas;.

:I: a Comissão Nacional do Livro Didático se dedique à reformulação de conteúdo e de
ilustrações impregnadas de sexismo;

:I: o Ministério da Educação e as Secretarias de Educação dos Estados e Municípios
introduzam programas de orientação sexual nos sistemas formais de ensino, desde a pré-escola, com
o processo educativo e transformador para estabelecimento de novas relações de gênero, prevenção
da violência contra a mulher, da gravidez precoce etc, investindo na capacitação específica de
profissionais da rede de ensino;

:I: o Ministério da Educação, na elaboração do Plano Decenal de Educação, leve em conta
um dos temas ou eixos prioritários: Mulher, Educação, Perspectiva de Gênero;

:I: se incorporem, nos sistemas e redes de ensino, as pré-escolas e creches para garantia do
direito constitucional de trabalhadores/as e crianças (art. 7°, inc. XXV), com especial ênfase na
capacitação específica de profissionais, e se definam fontes de recursos para tal;

:I: o Conselho Nacional de Educação recomende às instituições de ensino superior criar, no
âmbito dos cursos de graduação, a especialização em educação infantil (creches e pré-escola);

:I: o Ministério da Justiça, por meio do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, promova
campanhas de estímulo à divisão equitativa das responsabilidades familiares, tarefas domésticas,
entre homens e mulheres.

4.5. TRABALHO E COMBATE À POBREZA

A Comissão recomenda que:
:I: se incorpore a perspectiva de gênero no planejamento, execução e avaliação de todos os

programas governamentais de combate à pobreza;
:I: os programas governamentais de apoio à família tenham a preocupação de proporcionar

à mulher responsável ou co-responsável pela família, possibilidade de controle sobre os recursos
repassados para o núcleo familiar;

:I: todo esforço pelo ingresso e permanência dos trabalhadores na área do trabalho formal
e das garantias trabalhistas tenha particular preocupação com as mulheres,já que é major o percentual
de trabalhadoras que não possuem carteira de trabalho assinada;
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* O Poder Executivo, em particular o Ministério do Trabalho e o Ministério da Educação,
dê especial atençã~ às creches para filhas/os trabalhadoras/es, equipamentos sociais indispensáveis
para o exercício da cidadania das mulheres com filhos;

* se cumpra o preceito constitucional de concurso público para admissão ao serviço público
da administração direta e indireta, eliminando todo tipo de prova ou teste que possa abrir brecha
para qualquer forma de discriminação;

* o Ministério do Trabalho desenvolva programas de informação sobre os direitos da
mulher e combate a todo tipo de discriminação;

*o Ministério do Trabalho exerça rigorosa fiscalização para assegurar o cumprimento da
legislação que proíbe qualquer fonna de discriminação da mulher no acesso e manutenção no emprego;

*o Ministério do Trabalho exerça rigorosa fiscalização em relação às condições de trabalho,
principalmente das mulheres adolescentes e grávidas, e para prevenção da LER -lesão por esforços
repetitivos;

* a Justiça do Trabalho aprecie com igual presteza ações trabalhistas de mulheres e homens
e defina critérios para prioridade de atendimento a ações que envolvam discriminação à mulher no
trabalho;

*o avanço técnico-científico não seja impedimento à plena inserção da mulher nos processos
de desenvolvimento, mas, ao contrário, se favoreçam processos de qualificação profissional da mulher;

*o Poder Executivo defina programas de micro-crédito para mulheres na faixa da pobreza,
articulados com programas de capacitação profissional e geração de renda;

* o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas - IPEA defina novos parâmetros para
mensurar o produto interno bruto - PIE que levem em conta o trabalho não remunerado das mulheres;

* se busque visibilizar a carga de trabalho imposta às crianças/meninas, referente aos cuidados
com irmãos menores, pela ausência de equipamentos sociais e creches;

* o Ministério do Trabalho, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT
intensifique a realização de programas específicos de formação e aperfeiçoamento profisisonal de
mulheres, com prioridade às mulheres em situação de risco social;

* aprovação e regulamentação de licença especial possibilite ao pai ou à mãe, igualmente,
direito à licença para tratamento de saúde de filhos

* se inclua, na Consolidação das leis do Trabalho - CLT, item específico sobre a
responsabi Iidade das empresas públicas e pri vadas em prevenir e coibir o assédio sexual.

4.6. MEIOS DE COMUNICAÇÃO

A Com issão recomenda que:
* seja regulamentado o art. 220, § 3°, inc. lI, da Constituição Federal, para estabelecimento

de normas e garantias de respeito aos direitos da pessoa telespectadora e cumprimento de deveres
inerentes ao recebimento de concessão pública conforme o disposto no art. 221 (respeito aos valores
éticos e sociais da pessoa e da família), bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços
que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente;
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* as empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens instituam
ombudsman ou ombudswoman e mecanismos de auto-regulamentação, codificando procedimentos
capazes de resguardar os valores da igualdade e de eliminar imagens distorcidas e negativas das
mulheres, preconceitos e estereótipos sexistas;

* se incentive a veiculação de imagens positivas sobre a participação das mulheres na vida
pública e a superação da divisão sexual de papéis sociais através das telenovelas, mensagens
comerciais, músicas e outros mecanismos de formação de opinião;

* a Câmara dos Deputados coloque em suahome pagepropostas legislativas de interesse
das mulheres;

* a Câmara dos Deputados transforme o resultado do trabalho desta Comissão em uma
cartilha a ser distribuída em todo o País, para que as informações sobre a situação das mulheres
possam ser debatidas descentralizadamente.

Esta Comissão Especial, com o objetivo de dar início à implementação das recomendações
acima, aprovou requerimentos e indicações, cujas cópias se encontram anexadas ao presente Relatório.

Sala da Comissão, de dezembro de 1997

Deputada Marilu Guimarães
Relatora
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ANEXO I

RELAÇÃO DOS PROJETOS

ASSUNTO: EDUCAÇÃO E SAÚDE E DIREITOS REPRODUTIVOS
PROPOSiÇÃO AUTORIA EMENTA ÚLTlMA AÇAO

PL 20/91 Dep. Eduardo dispõe sobre a obriga.toriedade de atendimento dos casos de aborto previstos no Código Mesa Diretora, Recurso 185/97, do Dep.
Jorge Penal, pelo Sistema nieo de Saúde" Robson Tuma c outros, solicitando que o PL

seia aDreeiado pelo Plenário.

PL 1.135/91 Dep. Eduardo Suprime o art. 124 do Código Penal Brasileiro. Comissão de Seguridade Social c Família -
Jorge Relatora Oco. Jandira Feghali.

PL 4.377/93 Sen. Eva Blay regulamenta o incio VII do art. 226 da CF c dá outras providências. Remetido á CO para revisão - art. 65 CF. (O
assunto foi tratado na Lei nO 9.263/96)

PL 4319/93 Dcp. Laerte permite a realização da cirurgia de laqueadura em hospitais públicos, nas condições que Mesa Diretora, deferido o Ofício 14/94, do
Bastos especifica, Dep. Laerte Bastos, solicitando a apensação

deste ao PL 4377/93.

PLC 35/93 Cãmara dos assegura o acesso ao exame pré-natal c vincula o auxílio-natalidade á sua realização, Pronto para Ordem do Dia na Comissão de
Deputados nas condições que especifica Constituição c Justiça, devolvido pelo Relator,

estando a matéria em condições de ser incluída
na Dauta de reunião da Comissão.

PL 1542/91 Dep. Ricardo Ilar dispõe sobre a obrigatoriedade do exame de prevenção do câncer ginecológico para as CD/CCJR, relator Dep. Aroldo Sabóia
funcionárias Dúblieas federais

PL 575/95 Dep. José Anders assegura á mulher o direito ao parto sem dor CD/CCJR, parecer do Relator, Dep. Alexandre
Cardoso, pcla constitucionalidade, juridicidade
e técnica le!!islativa ao Substitutivo.

PL 3213/97 Dep. Wigberto penllite a esterilização voluntária em homens e mulheres com capacidade civil plena e Anexado. 23.07.97. Mesa diretora. Apensado
Tartuee dá outras providências ao PL 4377/93. (O assunto foi tratado na Lei nO

9.263/96)

PL 2.942/97 Dep. Eduardo institui no SUS o Programa de Prevenção e Assistência Integral ás pessoas portadoras CD/CSSF, relator Dep. José Linhares.
Jor!!e do traeo falei forme c com anemia faleiforme

PL 1.291195 Sen. Osmar Dias institui o vale-leite c dá outras providências. Arquivado definitivamente.

PL 2.855/97 Dep. Confúeio dispõe sobre a utilização de técnicas de reprodução humana assistida c dá outras CD/CSS F, relator Dep. Sérgio Arouea.
Moura providências.

PL 1920/91 Dep. Eduardo dispõe sobre a jornada de trabalho c outros aspectos referentes à organização do Aguardando parecer, Senado Federal, CAS,
Jorge trabalho e das condições ambientais dos trabalhadores que realizam suas atividades concedida vista à Seno Emilia Fernandes.

continuamente em tenninais de video

PL 2.412/96 Dep. Jaques dispõe sobre a existência de etiqueta de orientação para a prevenção do câncer de mama CD/CSSF, relatora Dep. Marta Supliey
Wagner na fabricação e comercialização de sutiãs.

PL 340/95 Dep. Aloysio institui a Carteira Nacional de Prevenção do Câncer Ginecológico c Mamário Tramitação nas comissões,CD/CCJR, relator
Nunes Ferreira DeD. Paes Landim

PL 1.274/95 Dep. Ilumberto dispõe sobre o incentivo e a proteção ao aleitamento materno Tramitação nas comissões, CD/CFT, relator
Costa Dep. Felter Júnior

PL 1.505/96 Dep. Edson dispõe sobre a obrigatoriedade de as redes pública e privada de saúde realizarem teste Apenso ao PL 791/95.
Ezeauiel ímunoló!!ico Dara 111 V AIDS no Deríodo Dré-natal

PL 4.189/93 Dep. Elias Murad Dispõe sobre o uso da talidomida. Tramitação nas comissões, CD/CCJR, relator
Oco. Alexandre Cardoso.

PL 4.751190 Dep. Elias Murad Dispõe sobre a criação de um Programa de Orientação Sexual, Prevenção de Doenças Em tramitação nas Comissões. 26/08/1997
Sexualmente Transmissiveis/AIDS c do Uso Abusivo de Drogas, a nível de 1° c 2° (CO) Com. Educação, Cultura e Desporto

Igraus e ainda em cursos de formação de Drofessores (CECD) Encaminhado a CCJR.

PL 506/95 Dep. Remi Trinta Dispõe sobre a inelusão obrigatória de educação sexual no currículo da escola Tramitação nas comissões, CD/CCJR, relator
fundamental. D~IJ. Nillllál iu Mi,allda

PL 1.075/95 Dep. Esther Grossi Dispõe sobre a responsabilidade do Estado em Educação Pública, e dá outras (C ECO) Parecer contrário do Relator, Dep.
Iprovidências. Costa Ferreira.

I'L 2.806/97 Dep. Esther Grossi Acrescenta dispositivo à Lei nO 9.424, de 24 de dezembro de 1996. (Estabelecendo que (CFT) Relator do Dep. Eujáeio Simões.
a distribuição dos recursos do Fundo de Manutenção do Magistério incluirá as
matrículas do último ano da Educação Infantil, das crianças de seis anos de idade).

PL 3.984/97 Dep. Esther Grossi Acrescenta parágrafo único ao art. 62 da Lei nO 9394, de 1996. Aguardando Despacho. Leitura c publicação
da matéria.

PL 3.985/97 Dep. Esther Grossi Altera art. 37 da Lei nO 9394, de 1996, visando ao atendimento de obrigações Aguardando Despacho. Leitura c publicação
internacionais do Estado brasileiro. da matéria.

PL 3.923/97 Dep. Ivan Valente Modifica a Lei nO 9.424, de 1996, que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e (PLEN) Leitura e publicação da matéria.
e Outros Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de valorização do Magistério.

RCP 22/96 Dep. Fátima Criação de CPI para investigar a incidência de mortalidade materna no Brasil. Aguarda despacho.
Pelaes



ASSUNTO: DIREITOS HUMANOS E COMBATE À VIOLÊNCIA
PL 3416/92 Dep. Freire Concede licença á empregada que obtiver a guarda judicial ou adotar Anexado ao PL 1636/89.

Júnior criança

PL 1636/89 Senado Federal Concede licença à empregada que obtiver a guarda judicial ou adotar Mcsa Diretora. 08.08.95. Plenário. Votação de Rccurso 113/95, da
criança Dep. Fútima Pelaes c outros, contra O parecer da Comisão de

Constituição e Justiça c de Redação, pela ineonstitucionalidee deste
projeto. Aprovação do Recurso. O parecer será oportunamente
aprcciado pelo Plenário.

PL 235/95 Seno Benedita Tipificação do crime de assédio sexual SF/CCJ, rclator Seno José Bianco, para cxame da Emenda 02.
da Silva

PL 143/95 Dep. Martha Tipificação do crime de assédio sexual CD/CCJR, redistribuído à Subcomissão de Matéria Penal.
Suplicy

PL 242/95 Dep. Raquel Tipificação do crime dc assédio sexual Anexado ao PL 143/95.
Capiberibe

PL 243/95 Dep. Raquel Tipificação do crime de abandono de gestante CD/CCJR, aprovação parecer da Subcomissão de Matéria Penal, no
Capiberibe mérito pela reieicão.

PL 245/95 Dep. Raqllel Suprime do Código Penal a expressão "mulher honesta Apenso ao PL 143/95.
Capiberibe

PLC 222/93 Poder Modifica diversos dispositivos do Código Civil, para estabelecer a SF/Serv. Apoio Com. Especial ParI. de Inquérito, encaminhando o
Executivo igualdade constitllcional entrc homem c mulher PLC 1718/84 para prosseguimento da tramitação da matéria.

PL 1815/91 Seno Fernando Extingue do Código Civil todos os dispositivos discriminatórios da Aguardando relatório. 14/11/1997 (SF) Ser. Apoio Com. Esp. ParI.
Henrique mulher de Inquérito, encaminhada a SSCLS, acompanhando o PLC 00118
Cardoso 1984 (Código Civil), para prosseguimento da tramitação da matéria.

PL 2028/91 Dep. Jackson Altera os artigos primeiro, sétimo, 19,22,23,74 c 87 c suprime Plenúrio. 10.06.92. Prcjudieado pela aprovação do PL 1491/91.
Pereira dispositivos dos artigos 22 c 25 do Decreto-Lei 2300, de 21 de novembro

de 1986, que "dispõe sobre licitações e contratos de administração
federal e dá outras providências".

PL 02220/96 Dep. Osmar Asscgura aos trabalhadores que exercem a profissão de vendedor- Em tramitação nas Comissões. CSSF. Parecer do Rclator, Dcp.
Leitão balconista o direito a aposentadoria especial aos trinta anos de serviço, .foli·an Frejat, eontrúrio a este e ao PL 2.510/96. Apensado.

quando do sexo masculino, c aos vinte c cinco anos de serviço, quando
do sexo feminino.

PL 02686/96 Executivo Regulamenta o parágrafo terceiro do artigo 226 da Constituição, que Em Tramitação nas Comissões.19.03.97. CSSF. Relatora Dep.
Federal. dispõe sobre o estatuto da união estável, c dá outras providências. Fátima Pelaes.

(Estabelecendo que para caracterizar a união estável o prazo de
convivência sobre o mesmo teto será de 5 (cinco) anos, em geral, c de 2
(dois) anos quando houver filhos comuns.

PL 02570/96 Dep. Seratim Determina em 50 quilogramas o peso máximo que um empregado do Eem tramitação nas Comissões, 18.11.97. CSSF. Parecer favorável
Venzon sexo masculino pode remover individualmente. da Relatora, Dep. Aalcione Athayde.

PL 01134/91 Dep. Sandra Altera dispositivos das Lei 3.071, de OI de janeiro de 1916 (Código Plenário. 06.05.96 Leitura e publicação dos pareceres da CSSF c
Starling Civil), 6515, de 26 de dezembro de 1977 (lei do divórcio) e6015, de31 CCJ R ao Projeto e a Emenda de Plenário. Pronto para a Ordem do

de dezembro de 1973 (lei dos registros públicos), relativos à adoção de Dia. PL I I34-C/91.
apelidos por cônjuge c determina outras providências.

PL 04683/94 Dep. Ary Kara Altera a Lei Complementar 521/85, beneficiando a policial feminina com Em tramitação nas Comissões. 19.06.96 CSSF. Parecer favorável
aposentadoria voluntária, após 25 (vinte e cinco) anos de serviço. da Relatora, Dep. Rita Camata, com emenda.

PL 02857/89 Dep. Matheus Assegura prioridade de atendimento em instituições financeiras e idosos, Plenário. Leitura e publicação dos pareceres da CCJR e CDCMAM
Iensen mulheres grúvidas e deficientes fisicos. ao Projeto e ~\ emenda de Plenúrio. Pronto para a Ordem do Dia.

(PL.2857-B/89).
PL 02534/96 Dep. Serafim Faculta às gestantes o acesso a ônibus, cinemas c outros locais sem a Em tramitação nas Comissões. 05.12.96. CSSF. Relator Dep. Ceci

Venzon utilização da catraca ou roleta, quando assim o exigir. Cunha.
1'L 00352/95 Dep. Laura Permite o registro da união, como casamento, após cinco anos dc vida em Em tramitação nas Comissões. 17.08.95. CCJR Parcccr da Relatora,

Carneiro comum, e dá outras providências Dep. Zulaie Cobra, pela constituciocnalidade,juridicidadc e, no
mérito pcla aprovação, com Substitutivo.

PL 04590/94 Seno Júlio Dispõe sobre o atendimento preferencial da clientela que especifica nos Em tramitação nas Comissões. 09.12.96. ccm.. Relator Dep. Enio
Campos órgãos da Administração Pública Federal direta e indireta. (Dando Baeei.

preferência no atendimcnto à mulher grávida, idosos e deficientes fisieos,
com pessoal qualificado, agilidade no atendimento e instalações
adeq uadas).

PL 1853/97 Dep. Sérgio Revogam normas que permitem a anulação de casamento pelo Em tramitação nas Comissões. 23/05/1996 (CO) Com Const. e
Carneiro defloramento da mulher ignorado pelo marido Justiça e Redação (CCJR). Relatora Dep. Zulaiê Cobra.

PL 2951/97 Dep. Wigberto Revogam normas que permitem a anulação de casamento pelo Apenso ao PL 1853/96.
Tartuce defloramento da mulher ignorado pelo marido

PL 2894/97 do Dep. Almino Revogam normas que permitem a anulação de casamento pelo Apenso ao PL 1853/96.
Affonso defloramento da mulher ignorado pelo marido

PL 132/95 Dep. Maria Dispõe sobre os erimes de violência familiar e dá outras providências CD/ deferido O requerimento da Dep. Maria Laura solicitando a
Laura e Marta retirada deste PL.
Supliey

PLS 229/96 Scn. Benedita Dispõe sobre os crimes de violência doméstica Sf'/CCJ, devolvido pelo relator estando a matéria em condições de
da Silva ser incluída na pauta de reunião da Comissão.



PL 1.609/96 Poder "Altera a Seção I do Capítulo VI do Titulo I da parte Especial do Código Em tramitação nas Comissões. 03/04/1996 (CO) Com. Const. e
Executivo Penal Justiça e Redação (CCJR) Oistribuido a Subcomissão de Matéria

Penal.
PL 143/95 Oep. Marta Dispõe sobre os crimes de assédio sexual e dá outras providências Em tramitação nas Comissões. 02.09.97. CCJR. Redistribuido à

Suplicv Subcomissão de Material Penal.
PL 235/95 Seno Benedita Dispõe sobre o crime de assédio sexual e dá outras providências Aguardando Parecer. 15.10.97. (SF) CCJ. Encaminhado ao Relator,

da Silva Seno José Bianco, para exame da Eemenda 02 - Plenário.
PL 2.100/91 Oep. Sandra Define o estupro qualificado e determina outras providências COICCJ R, redistribuida à Subcomissão de Matéria Penal.

Starling e Oep.
Eduardo Jorge

PL 2.852197 Oep. Maria Dispõe sobre a preservação da identidade das vitimas em easos de Em tramitação nas Comissões. 03/0411 997 (CO) Com. Seguridade
Valadão estupro e outros crimes de Abuso Sexual Social e Família (CSSF) Relatora Oep. Jandira Feghali.

PL 2.493/96 Oep. Marta Altera os artigos 482, 483 e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho, Em tramitação nas Comissões. 10104/1997 (CO) Com. Tra. Adm. e
Suplicy aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de I° de maio de 1943 Servo Público (CTASP). Parecer favorável do relator, Oep. Sandro

Mabel.
PL 157/97 Seno Benedita Dispõe sobre o assédio sexual no contrato individual de trabalho e dá SF/CAS, relator Scn. Sebastião Rocha.

da Silva outras providências

PL 1.636-A/89 Seno Eunice Dispõe sobre licença especial para a empregada adotante de menor de 2 COIPlenário, votação do recurso 13/95.
Michiles (dois) anos

PL 2577/92 Oep. Romel Altcra o parágrafo quito do artigo sexto da Lei 8025, de 12 de abril de Arquivado definitivamente, (CO) MESA DIRETORA. Arquivado
Anísio 1990, que tldispõe sobre a alienação de bens in1óvcis residenciais de nos termos do artigo 105 do Regimento Interno.

propiredade da União c dos vinculados ou incorporados ao FRIIB,
situados no Distrito Federal e dá outras providências

PL 4118/93 Oep. Murilo Acrescenta parágrafo ao artigo 1605 da Lei 3071, de OI de janeiro de Pronto para a Ordem do Dia. 06/05196 (CO) Plenário. Leitura e
Pinheiro. 1916 - Código Civil publicação dos pareceres da CSSF e CCJR, pela rejeição. Pronto

para a Ordem do Dia. PL.4118-A/93.
PL 306/91 Oep. Carlos Regula o art. 7°, inciso XVIII, da Constituição Federal Anexado. 23/0611992 (CO) MESA DIRETORA. Deferido

Cardinal Requerimento da Oep. Rita Camata, solicitando apcnsação deste ao
PL. 1636/89.

PL 52/95 Oep. Rita Acrescenta parágrafo único ao art. 393 da Consolidação das Leis do Em tramitação nas Comissões, 19/11/97 (CO) Com. Tra. Adm. c
Camata Trabalho - CLT SErvo Público (CTASP), rejeição do parecer contrário do relator,

Dep. Hugo Rodrigues da Cunha. Aprovação do parecer favorável do
Oep. Sandro Mabel, designado relator do vencedor, contra o voto em
separado do OcP. Ilugo Rodrigucs da Cunha.

PL 1932191 Oep. Paulo Disciplina a demissão, por justa causa, do clnpregado com direito a MESA DIRETORA. Recurso 79/96, do Oep. Benito Gama e outros,
Paim estabilidade provisória prevista na Constituição Federal solicitando que este projeto seja apreciado pelo Plenário.

PL 2869/92 Oep. Flávio Dispõe sobre a redução da jornada de trabalho da mãe empregada que Anexado. (CO)Mesa Diretora. Apensado ao PL. 4526/94.
Arns. tenha filho portador de deficiência

PL 335195 Oep. Fátima Dá nova redação ao art. 89 da Lei 7210. de II de julho de 1984 (Lei de Em tramitação nas Comissões. 0510511 995 (CO) Com. Seguridade
Pelaes Execução Penal), que trata das penitenciárias de mulheres Social e Família (CSSF). Relator Sebastião Madeira.

PL 3116/97 Cria o balanço social para as empresas que menciona e dá outras Em tramitação nas Comissões. 02109/1997 (CO) Com. Tra. Adm. e
providências Servo Público (CTASP). Relator Oep. Jair Meneguelli.

PL 2802/92 CPI do Altera os parágrafos primeiro e segundo e acrescenta os parágrafos Em tramitação nas Comissões. 24/0711997 (CO) Com. Tra. Adm. e
Extermínio de terceiro, quarto, quinto e sexto do art. 389 do Decreto-Lei 5452, de O1 de Servo Público (CTASP). Parecer favorável da Relatora, Oep. Zila
Crianças maio de 1943 Bezerra.

PL 241/95 Dep. Raquel Revoga dispositivos do Decreto-Lei 3.689, de 03 de outubro de 1941 - Remetido a sanção. 12111/97 (SF) Subsecretaria do Expediente (SF).
Capiberibe Código do Processo Penal, referentes ao exercício do direito de queixa Remessa Or. SF 1235, ao primeiro secretário da Câmara dos

pela mulher Deputados, comunicando a aprovação do projeto e o seu
encaminhamento a sancão.

PL 336/95 Dep. Fátima Assegura a mulher, na condição de cabeça-de-casal ou chefe-de-família, Em tramitação nas nas Comissões. 21/0711997 (CO) COm. Const. e
Pelaes. o direito de aquisição de terras públicas Justiça e Redação (CCJR) Parecer do Relator, Dep. Prisco Viana,

pela constitucionalidade, juridicidade c técnica legislativa ao
substitutivo.

PL 2.771/97 Oep.Lidia Acrescenta parágrafo ao art. 138 da Lei 4737, de 15 de julho de 1965, Em tramitação nas Comissões. 0511111997 (CO) Com. Seguridade
Quinan. que "institlli o ódigo Eleitoral" Social e Familia (CSSF). Parecer favorável do Relator, Dep. Ceci

Cunha.
PL 822/95 Dep. Jandira Dispõe sobre a proibição de revista intima de funcionárias nos locais de Leitura e publicação da matéria DCN 29.08.95

Feghali trabalho.
PL 2.251/96 Dep. Marta Altera o art. 41 da Lei 7210, de II de julho de 1984, que "institui a Lei de Com. Const. e Justiça e Redação - Relator lbrahim Abi-Aekel.

SUDlicv Execueão Penal".

ASSUNTO: COMBATE À POBREZA
PL 2.417/89 Oep. Rita Beneficio Fiscal a pessoas juridieas que apliquem no treinamento de Em tramitação nas Comissões. 23/0111996 (CO), Com. Finanças e

Camata. mão-de-obra feminina Tributação (CFT) Parecer do relator, Oep. Pedro Novais, pela
adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação
deste e Dela reieição da emenda adotada na CTAS P.

PL 2.974/92 Oep. Francisco Determina o pagamento automático de pensões aos dependentes Em tramitação nas Comissões. 19106/1997 (CO) Com. Tra. Adm. e
Dornelles vitalícios de funcionário falecido, mesmo enquanto pendente o processo Servo Público (CTASP) Parecer favorável do relator, Oep. Paulo

administrativo de habilitação Rocha, com adoção da Emenda da CSSE
PL 338/95 Dep. Fátima Dispõe sobre beneficio previdenciário da atividade mral ser estendido à Em tramitação nas Comissões. 11/0611 997 (CO) Com. Cons!. e

Pelaes esposa ou companheira do agricultor Justiça e Redação (CCJR). Redistribuido ao Relator, Oep. Raul
Belém.

PL 389/95 Dep. Vanessa Amplia para um ano a permanência do filho da trabalhadora em creche Em tramitação nas Comissões. 30/1011997 (CO) Com. Cons!. e
Felipe no local de trabalho (antes era só no Deriodo de amamentação) Justiça e Redação (CCJR). Relator Oep. Prisco Viana.



PL 3.370/97 Dep. Marinha Raupp. Assegura á trabalhadora rural o direito de receber renda minima da Em tramitação nas Comissões. 15/08/1997 (CD) Com. Seguridade
previdência social Social c Familia (CSSF) Relatora Dep. Eleione Barbalho.

PL 2.502/96 Dep. João Mendes Dobra o periodo de scguro desemprego para a mulher casada ou mãe de Anexado. 14/11/1996 (CD) Mesa Diretora. Apense-se ao PL.
filho menor de 21 anos de idade 3879/93.

Apenso ao PL. 3879/93 ( do Dep. Paulo Rocha e Aluizio Mereadante)
I'L 147/95 Sen. Teotônio Vilela Estabelece medidas de proteção a mulher no mercado de trabalho, como Aguardando designação Relator. 225.06.97. (SF). CASo Relator Seno

Filho também veda qualquer tipo de discriminação das empresas em razão do Emilia Fernandes, tramitando em conjunto.
sexo.
Apenso ao PL 382/91 de autoria da Dep. Rita Camata

PL 382/91 Dep. Rita Camata Versa sobre o acesso da mulher ao mercado de trabalho, vedando a Aguardando Parecer. 25/06/1997 (SF) Comissão de Assuntos Sociais
discriminação em razão do sexo (CAS) Relator. Seno Emilia Fernandes, tramitando em conjunto com

O PLS 001471995.
PLS 1.291-A/95 autor não Institui o Vale-Leite que o empregador, pessoa jurídica, entregará ao Arquivado definitivamente. 01.10.97. (CD) Mesa Diretora.

identi ficado empregado com salário equivalente até 3 salários mínimos (o trabalhador Arquivado nos termos do artigo 58, parágrafo quarto do RI.
terá direito a um litro diário

PL 1.144/95 Dep. fausto Martello Beneficia a gestante de baixa renda, permitindo que as pessoas jurídicas Em tramitação nas Comissões. 20/11/1997 (CD) Com. Economia
que adotem o programa tenham dedução de imposto de renda até o limite Ind. c Comércio (CEIC). Encaminhado a CSSF.
estabelecido no lucro tributável, podendo eventual excesso ser transferido

[para dedução nos dois exercícios Iinaneeiros seguintes
PL 2.461/96 Dep. Domingos Estabelece pensão especial aos dependentes de vitimas de violência pela Em tramitação nas Comissões. 09/09/1997 (CD) Com. Seguridade

Dutra. posse da terra Social c Família (CSSF) Parecer favorável do relator, Dep. Armando
Abilio, com substitutivo

PL 2583/96 Dep. Leonel Pavan Altera o inciso VIII do art. 20 da Lei 8036, de II de maio de 1990, que Anexado. 17/01/1997 (CD) Mesa Diretora. Apensado ao PL.913/91
dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, de
forma a permitir ao trabalhador o saque de sua conta após dois anos de
inatividade

I'L 5542190 Dep. José Serra Amplia a possibilidade de movimentação da conta vinculada do FGTS Anexado. 16/06/1993 (CD) Mesa Diretora. Deferido OF. SIN, da
Ipara os trabalhadores de baixa renda e dá outrs providências. CTASP, solicitando apensação deste ao PL 913/91.

PL 041/97 Senado Federal Dispõe sobre a reserva de recursos para financiamentos habitacionais em Pronto para a Ordem do Dia na Comissão. 12.08.97. (SF) CCJ.
beneficio da mulher chefe de família. Devolvida pelo Relator, estando a matéria em condições de ser

incluida na pauta de reeinião da Comissão.

ASSUNTO: ACESSO AO PODER
PL 783/95 Dep. Marta Supliey e Propõe alteração no art. 92 do Código Eleitoral, para fixar o percentual Pronto para a Ordem do Dia. 09/07/1997 (CD) Plenário (PLEN)

outros minimo de 30% de candidatos que devem constar da lista dos partidos Leitura e Publicação do Parecer da CCJR.
Ipoliticos para as eleições que obedecem o sistema de voto proporcional

PL 2766/97 Dep. Martha Supl iey Acrescenta parágrafo ao art. 104 do Código Eleitoral, determinando que Em tramitação nas Comissões. 27/08/1997 (CD) Com. Const. e
das cédulas eleitorais ou do painel das urnas conste o sexo do candidato Justiça e Redação (CCJR) relator Dep. Roland Lavigne.

PL 38/97 Sen.Emilia Acrescenta parágrafo ao art. 104 do Código Eleitoral, determinando que Pronto para Ordem do Dia na Comissão. 01.10.97. (SF) CCJ.
Fernandes das cédulas eleitorais ou do painel das urnas conste o sexo do candidato Devolvida pelo Relator, estando a matéria em condições de ser

ineluida na pauta de reunião da Comissão.
I'L 3.099/97 Seno Júnia Marise Dispõe sobre o precentualmínimo (20%) de candidatas que deve constar Remetido a Cflmara dos Deputados. 09/05/1997 (SF) Subsecretaria

da lista dos partidos politicos para as eleições que obedecerem ao sistema do Expediente. Remessa OF. SF 506, ao Primeiro Secretário da
proporcional e dá outra providências. (Altera o art. 92 do Código Cflmara dos Deputados, encaminhando o projeto para revisão, nos
Eleitoral) termos do art. 65 da Constituição Federal.

PLS 35/97 Sen. Coutinho Jorge Estabelece a quota mínima de 20% de candidaturas de mulheres para as Comissão de Constituição e Justiça, em 11.3.97.
eleições proporcionais e ainda a adaptação dos partidos politicos a este
sistema

PEC 509/97 Dep.Feu Rosa e Acrescenta art. ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Coord. de Comissões Permanentes I(CD) - encaminhada a CCJR.
outros.

PEC 510/97 Dep. Feu Rosa c Acrescenta parágrafo ao art. 92 da Constituição Federal. Coord. Comissões Permanentes (CD) - encaminhada a CCJR.
outros.

PL 3.996/97
I
Dep. Teima de
Souza.

ASSUNTO: MEIOS DE COMUNICAÇÃO

I
Cria nas programações da Radiobrás espaço institucional para o Conselho IPlenário - apresentação do projeto pela Dep.
Nacional dos Direitos da Mulher c ONGS. I

Teima de Souza.
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Anexo VII

Eleições Gerais· 1990
Número de candidatos inscritos e eleitos, por Unidades da Federação, segundo o cargo e o sexo

GOVERNADOR SENADOR DEPUTADO FEDERAL ~fMMlJ fllAOOM

UF Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens

Candidato Eleito Candidata Eleita Candidato Eleito Candidata Eleita Candidato Eleito Candidata Eleita Candidato

AC n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
AM n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
AP n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
PA 4 1 O O 5 1 O O 104 16 4 1 500
RO n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
RR 6 1 O O 20 2 1 O 33 7 1 1 233
TO n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
R.Norte 10 7 O O 25 3 1 O 137 23 5 2 733
AL 4 1 O O 3 1 O O 49 9 1 O 246
BA n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
CE 4 1 O O 3 1 O O 99 21 11 1 422
MA 2 1 1 O 3 1 O O 82 17 2 1 381
PB n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
PE n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
PI 4 1 O O 4 1 O O 49 10 2 O 166
RN 4 1 1 O 3 1 O O 23 8 1 O 106
SE 3 1 O O 4 1 O O 68 8 5 O 229
R. Nordeste 21 9 2 O 20 6 O O 370 73 22 2 1.550
ES 4 1 O O 7 1 O O 83 7 11 3 362
MG 7 1 O O 7 O 1 1 353 52 17 1 1.057
RJ n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 39 n.d. 7 n.d.
SP n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
R. Sudeste 11 4 O O 14 1 1 1 436 98 28 11 1.419
PR n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
sc 6 1 O O 4 1 O O 88 14 6 2 257
RS n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
R. Sul 6 3 O O 4 1 O O 88 14 6 2 257
DF n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 99 7 22 1 366
GO n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
MS n.d. 1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
MT n.d. 1 1 O n.d. n.d. O O n.d. n.d. 2 O n.d.
R. Centro-Oeste O 4 1 O O O O O 99 7 24 1 366
Total BRASIL 48 27 3 O 63 11 2 1 1.130 215 85 18 4.325
Fonte Dados fornecidos pelos TRE
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Anexo VIII

Eleições Gerais ·1994
Número de candidatos inscritos eeleitos, por Unidades da Federação, segundo ocargo eosexo

GOVERNADOR SENADOR DEPUTADO FEDERAL DEPUTADO ESTADUAL
UF Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Candidato Eleito Candidata Eleita Candidato Eleito Candidata Eleita Candidato Eleito Candidata Eleita Candidato Eleito Candidata Eleita

AC n.d. 1 n,d. n.d, n.d. n.d. n,d. n,d. n.d, n,d. n,d. n.d, n,d. n.d. n.d. n.d.
AM n.d. 1 n,d. n.d, n.d. n.d. n,d. n,d. n.d, n,d. n,d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
AP n.d. 1 n.d. n.d, n.d. n,d. n.d. n.d. n,d, n,d. n,d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
PA n.d. 1 n.d. O n.d. 2 n,d. O n,d, 14 n.d. 3 n.d. 38 n.d. 3
RO 6 1 O O 11 2 O O 61 7 7 1 220 19 21 5
RR 4 1 1 O 6 1 1 1 41 8 7 O 103 14 16 3
TO 4 1 O O 8 2 O O 32 8 2 1 138 24 8 O

R. Norte 14 7 1 O 25 7 1 1 134 37 16 5 461 95 45 11
AL 3 1 1 O 6 2 1 O 39 8 1 1 108 25 7 2
BA n,d. 1 n.d, n.d. n.d. n.d. n.d. n.d, n,d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
CE 4 1 1 O 7 2 2 O 84 22 3 O 291 44 26 2
MA 1 O 1 1 7 2 O O 93 17 4 1 363 39 21 3
PB n.d. 1 n.d. O n.d, 2 n.d, O n.d. 12 n.d. O n,d. 32 n,d. 4
PE 6 1 O O 11 2 O O 110 25 6 O 259 47 15 2
PI 4 1 O O 6 2 O O 41 10 1 O 112 30 7 O

RN 4 1 1 O 8 2 O O 39 8 1 O 123 24 11 3
SE 3 1 1 O 5 2 O O 32 8 1 O 138 21 10 3
R. Nordeste 25 8 5 1 50 16 3 O 438 110 17 2 1.394 262 97 19
ES 3 1 1 O 8 2 1 O 69 9 5 1 245 28 10 2
MG 8 1 O O 11 2 1 O 313 51 15 2 663 75 55 2
RJ n.d. 1 n.d, n.d, 11 1 2 1 332 40 27 6 909 57 97 13
SP n.d 1 n.d, n.d. n.d. n.d. n.d, n.d. n,d. n.d, n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
R. Sudeste 11 4 1 O 30 5 4 1 714 100 47 9 1.817 160 162 17
PR n,d. 1 n.d. n.d. n.d, 2 n.d, O n.d. 30 n.d. O n.d, 53 n.d, 1
sc 3 1 1 O 7 2 1 O 60 16 4 O 170 39 4 1
RS n,d. 1 n.d. n.d. n,d, n.d, n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d, n.d, n.d, n.d.
R. Sul 3 3 1 O 7 4 1 O 60 46 4 O 170 92 4 2
DF n,d. 1 n.d. n.d. n.d, n.d, n,d. n,d. 68 7 6 1 197 22 20 2
GO n,d. 1 n.d. n.d. n.d. n,d. n,d. n,d. n.d. n,d. n,d. n.d. n.d, n.d. n.d, n,d.
MS n.d. 1 n.d. n.d. n.d, n.d. n,d. n,d. n.d, n,d. n,d. n.d. 106 23 9 1
MT n.d 1 O O n.d. n,d. O O n,d, n,d. 2 1 n.d, n.d, 6 2
R. Centro-Oeste O 4 O O O O O O 68 7 8 2 303 45 35 5
Total BRASIL 53 26 8 1 112 32 9 2 1.414 300 92 18 4.145 654 343 54
Fonte: Dados fornecidos pelos TRE
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Anexo IX
Eleições Municipais -1992

Número de candidatos inscritos e eleitos, por Unidades da Federação, segundo o cargo e o sexo
PREFEITO VEREADOR

UF Homens Mulheres Homens Mulheres

Candidato Eleito Candidata Eleita Candidato Eleito Candidata Eleita

AC n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
AM n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
AP n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
PA n.d. 122 n.d. 6 n.d. 1.231 n.d. 136
RO 157 40 6 O 4.808 361 539 35
RR 24 7 1 1 691 72 118 15
TO 337 112 21 9 6.378 979 715 121
R.Norte 518 281 28 16 11.877 2.643 1.372 307
AL 268 88 24 12 7.518 850 774 108
BA n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
CE 432 176 34 8 12.266 2.219 1.819 265
MA n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
PB n.d. 157 n.d. 14 n.d. 1.805 n.d. 216
PE n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
PI 341 140 29 8 5.495 1.297 581 137
RN 404 152 41 11 7.717 1.504 921 160
SE n.d. 69 n.d. 6 n.d. 722 n.d. 70
R. Nordeste 1.445 782 128 59 32.996 8.397 4.095 956
ES 189 67 8 1 8.746 814 895 60
MG n.d. 738 n.d. 18 n.d. 7.681 n.d. 536
RJ n.d. 81 n.d. n.d. 1.073 n.d. 70
SP n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
R. Sudeste 189 886 8 19 8.746 9.568 895 666
PR n.d. 364 n.d. 7 n.d. 3.471 n.d. 210
SC 635 258 9 2 13.484 2.526 1.028 124
RS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
R. Sul 635 622 9 9 13.484 5.997 1.028 334
DF n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
GO n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
MS 155 76 10 1 5.553 724 572 53
MT n.d. n.d. 15 5 n.d. n.d. 764 101
R. Centro-Oeste 155 76 25 6 5.553 724 1.336 154
Total BRASIL 2.942 2.647 198 109 72.656 27.329 8.726 2.417
Fonte: Dados fornecidos pelos TRE
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Anexo X
Eleicões Municipais - 1996

Número de candidatos inscritos e eleitos, por Unidades da Federação, segundo o cargo e o sexo
PREFEITO VEREADOR

UF Homens Mulheres Homens Mulheres

Candidato Eleito Candidata Eleita Candidato Eleito Candidata Eleita

AC n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
AM n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
AP n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
PA n.d. 150 n.d. 9 n.d. 1.325 n:d. 180
RO 187 46 19 4 2.771 467 647 63
RR 33 14 3 1 624 130 144 26
TO 360 139 32 12 4.098 1.562 794 232
R. Norte 580 349 54 26 7.493 3.484 1.585 501
AL 294 83 48 18 4.250 859 714 135
BA n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
CE 445 168 53 16 8.162 2.178 1.901 342
MA n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
PB 462 211 48 12 5.949 2.162 1.327 339
PE 523 166 36 13 n.d. 1.750 n.d. 191
PI 498 191 59 30 5.112 1.838 1.087 267
RN 424 166 48 18 5.224 1.635 1.010 246

I 238 70 31 5 3.409 704 759 95SE

R. Nordeste 2.884 1.055 323 112 32.106 11.126 6.798 1.615
ES n.d n.d n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
MG n.d. 816 n.d. 37 n.d. 8.179 n.d. 904
RJ n.d. 88 n.d. 3 n.d. 1.187 n.d. 76
SP n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
R. Sudeste O 904 O 40 O 9.366 O 980
PR n.d. 387 n.d. 12 n.d. 3.605 n.d. 379
sc 661 288 27 7 9.374 2.712 1.745 259
RS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
R. Sul 661 675 27 19 9.374 6.317 1.745 638
DF n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
GO n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
MS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
MT n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
R. Centro-Oeste O O O O O O O O
Total BRASIL 4.125 2.983 404 197 48.973 30.293 10.128 3.734
Fonte: Dados fornecidos pelos TRE

77



MULHER, pOLíTICA E AÇÃO

ACRE

Eleição Estadual
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres
1990
Governador n.d. n.d. 1 n.d. #VALOR!
Senador n.d. n.d. n.d. n.d.
Deputado Federal n.d. n.d. n.d. n.d.
Deputado Estadual n.d. n.d. n.d. n.d.
1994
Governador n.d. n.d. 1 n.d. #VALOR!
Senador n.d. n.d. n.d. n.d.
Deputado Federal n.d. n.d. n.d. n.d.
Deputado Estadual n.d. n.d. n.d. n.d.

Eleição Municipal
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres
1992
Prefeito n.d. n.d. n.d. n.d.
Vereador n.d. n.d. n.d. n.d.
1996
Prefeito n.d. n.d. n.d. n.d.
Vereador n.d. n.d. n.d. n.d.
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AMAZONAS

Eleição Estadual
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres
1990
Governador n:d. n.d. #VALOR! 1 n.d. #VALOR!
Senador n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
Deputado Federal n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
Deputado Estadua n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
1994
Governador n.d. n.d. #VALOR! 1 n.d. #VALOR!
Senador n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
Deputado Federal n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
Deputado Estadua n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!

Eleição Municipal
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres
1992
Prefeito n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
Vereador n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
1996
Prefeito n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
Vereador n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
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AMAPÁ

Eleição Estadual

Cargo Candidatos Eleitos
Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1990
Governador n.d. n.d. #VALüR! 1 n.d. #VALüR!
Senador n.d. n.d. #VALüR! n.d. n.d. #VALüR!
Deputado Federal n.d. n.d. #VALüR! n.d. n.d. #VALüR!
Deputado Estadua n.d. n.d. #VALüR! n.d. n.d. #VALüR!
1994
Governador n.d. n.d. #VALüR! 1 n.d. #VALüR!
Senador n.d. n.d. #VALüR! n.d. n.d. #VALüR!
Deputado Federal n.d. n.d. #VALüR! n.d. n.d. #VALüR!
Deputado Estadua n.d. n.d. #VALüR! n.d. n.d. #VALüR!

Eleição Municipal
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres
1992
Prefeito n.d. n.d. #VALüR! n.d. n.d. #VALüR!
Vereador n.d. n.d. #VALüR! n.d. n.d. #VALüR!
1996
Prefeito n.d. n.d. #VALüR! n.d. n.d. #VALüR!
Vereador n.d. n.d. #VALüR! n.d. n.d. #VALüR!
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Anexo XI

PARÁ

EI E t delçao 5a ua
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres
1990
Governador 4 O 0,00% 1 O 0,00%
Senador 5 O 0,00% 1 O 0,00%
Deputado Federal 104 4 3,70% 16 1 5,88%
Deputado Estadua 500 31 5,84% 39 2 4,88%
1994
Governador n.d. n.d. 1 O 0,00%
Senador n.d. n.d. 2 O 0,00%
Deputado Federal n.d. n.d. 14 3 17,65%
Deputado Estadua n.d. n.d. 38 3 7,32%

Eleição Municipal
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres
1992
Prefeito n.d. n.d. 122 9 6,87%
Vereador n.d. n.d. 1.231 180 12,76%
1996
Prefeito n.d. n.d. 150 9 5,66%
Vereador n.d. n.d. 1.325 180 11,96%
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Anexo XII

RONDÔNIA

Eleição Estadual
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres
1990
Governador n.d. n.d. 1 n.d.
Senador n.d. n.d. n.d. n.d.
Deputado Federal n.d. n.d. n.d. n.d.
Deputado Estadua n.d. n.d. n.d. n.d.
1994
Governador 6 O 0,00% 1 O 0,00%
Senador 11 O 0,00% 2 O 0,00%
Deputado Federal 61 7 10,29% 7 1 12,50%
Deputado Estadua 220 21 8,71% 19 5 20,83%

Eleição Municipal
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres
1992
Prefeito 157 6 3,68% 40 4 9,09%
Vereador 4.808 539 10,08% 361 63 14,86%
1996
Prefeito 187 19 9,22% 46 4 8,00%
Vereador 2.771 647 18,93% 467 63 11,89%
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Anexo XIII

RORAIMA

Eleição Estadual
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1990
Governador 6 O 0,00% 1 O 0,00%
Senador 20 1 4,76% 2 O 0,00%
Deputado Federal 33 1 2,94% 7 1 12,50%
Deputado Estadual 233 23 8,98% 19 5 20,83%
1994
Governador 4 1 20,00% 1 O 0,00%
Senador 6 1 14,29% 1 1 50,00%
Deputado Federal 41 7 14,58% 8 O 0,00%
Deputado Estadual 103 16 13,45% 14 3 17,65%

Eleição Municipal
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1992
Prefeito 24 1 4,00% 7 1 12,50%
Vereador 691 118 14,59% 72 26 26,53%
1996
Prefeito 33 3 8,33% 14 1 6,67%
Vereador 624 144 18,75% 130 26 16,67%
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Anexo XIV

TOCANTINS

Eleição Estadual
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1990
Governador n.d. n.d. 1 n.d.
Senador n.d. n.d. n.d. n.d.
Deputado Federal n.d. n.d. n.d. n.d.
Deputado Estadual n.d. n.d. n.d. n.d.
1994
Governador 4 O 0,00% 1 O 0,00%
Senador 8 O 0,00% 2 O 0,00%
Deputado Federal 32 2 5,88% 8 1 11,11%
Deputado Estadual 138 8 5,48% 24 O 0,00%

Eleição Municipal
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1992
Prefeito 337 21 5,87% 112 12 9,68%
Vereador 6.378 715 10,08% 979 232 19,16%
1996
Prefeito 360 32 8,16% 139 12 7,95%
Vereador 4.098 794 16,23% 1.562 232 12,93%
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ALAGOAS

Eleição Estadual
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres
1990
Governador 4 O 0,00% 1 O 0,00%
Senador 3 O 0,00% 1 O 0,00%
Deputado Federal 49 1 2,00% 9 O 0,00%
Deputado Estadual 246 11 4,28% 25 2 7,41%
1994
Governador 3 1 25,00% 1 O 0,00%
Senador 6 1 14,29% 2 O 0,00%
Deputado Federal 39 1 2,50% 8 1 11,11%
Deputado Estadual 108 7 6,09% 25 2 7,41%

Eleição Municipal
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres
1992
Prefeito 268 24 8,22% 88 18 16,98%
Vereador 7.518 774 9,33% 850 135 13,71%
1996
Prefeito 294 48 14,04% 83 18 17,82%
Vereador 4.250 714 14,38% 859 135 13,58%
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BAHIA

Eleição Estadual
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1990
Governador n.d. n.d. 1 n.d. #VALOR!

Senador n.d. n.d. n.d. n.d. #VALOR!

Deputado Federal n.d. n.d. n.d. n.d. #VALOR!

Deputado Estadual n.d. n.d. n.d. n.d. #VALOR!

1994
Governador n.d. n.d. 1 n.d. #VALOR!

Senador n.d. n.d. n.d. n.d. #VALOR!

Deputado Federal n.d. n.d. n.d. n.d. #VALOR!
Deputado Estadual n.d. n.d. n.d. n.d. #VALOR!

Eleição Municipal
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1992
Prefeito n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
Vereador n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
1996
Prefeito n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
Vereador n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
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CEARÁ

Eleição Estadual
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1990
Governador 4 O 0,00% 1 O 0,00%
Senador 3 O 0,00% 1 O 0,00%
Deputado Federal 99 11 10,00% 21 1 4,55%
Deputado Estadual 422 25 5,59% 44 2 4,35%
1994
Governador 4 1 20,00% 1 O 0,00%
Senador 7 2 22,22% 2 O 0,00%
Deputado Federal 84 3 3,45% 22 O 0,00%
Deputado Estadual 291 26 8,20% 44 2 4,35%

Eleição Municipal
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres
1992
Prefeito 432 34 7,30% 176 16 8,33%
Vereador 12.266 1.819 12,91% 2.219 342 13,35%
1996
Prefeito 445 53 10,64% 168 16 8,70%
Vereador 8.162 1.901 18,89% 2.178 342 13,57%
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Anexo XVII

MARANHÃO

Eleição Estadual
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1990
Governador 2 1 33,33% 1 O 0,00%
Senador 3 O 0,00% 1 O 0,00%
Deputado Federal 82 2 2,38% 17 1 5,56%
Deputado Estadual 381 26 6,39% 40 2 4,76%
1994
Governador 1 1 50,00% O 1 100,00%
Senador 7 O 0,00% 2 O 0,00%
Deputado Federal 93 4 4,12% 17 1 5,56%
Deputado Estadual 363 21 5,47% 39 3 7,14%

Eleição Municipal
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres
1992
Prefeito n.d. n.d. n.d. n.d.
Vereador n.d. n.d. n.d. n.d.
1996
Prefeito n.d. n.d. n.d. n.d.
Vereador n.d. n.d. n.d. n.d.
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PARAíBA

Eleição Estadual
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1990
Governador n.d. n.d. 1 n.d.
Senador n.d. n.d. n.d. n.d.
Deputado Federal n.d. n.d. n.d. n.d.
Deputado Estadual n.d. n.d. n.d. n.d.
1994
Governador n.d. n.d. 1 O 0,00%
Senador n.d. n.d. 2 O 0,00%
Deputado Federal n.d. n.d. 12 O 0,00%
Deputado Estadual n.d. n.d. 32 4 11,11%

Eleição Municipal
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres
1992
Prefeito n.d. n.d. 157 12 7,10%
Vereador n.d. n.d. 1.805 339 15,81%
1996
Prefeito 462 48 9,41% 211 12 5,38%
Vereador 5.949 1.327 18,24% 2.162 339 13,55%
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PERNAMBUCO

Eleição Estadual
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1990
Governador n.d. n.d. 1 n.d.
Senador n.d. n.d. n.d. n.d.
Deputado Federal n.d. n.d. n.d. n.d.
Deputado Estadual n.d. n.d. n.d. n.d.
1994
Governador 6 O 0,00% 1 O 0,00%
Senador 11 O 0,00% 2 O 0,00%
Deputado Federal 110 6 5,17% 25 O 0,00%
Deputado Estadual 259 15 5,47% 47 2 4,08%

Eleição Municipal
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres
1992
Prefeito n.d. n.d. n.d. 13
Vereador n.d. n.d. n.d. 191
1996
Prefeito 523 36 6,44% 166 13 7,26%
Vereador n.d. n.d. 1.750 191 9,84%
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PIAuí

Eleição Estadual
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1990
Governador 4 O 0,00% 1 O 0,00%
Senador 4 O 0,00% 1 O 0,00%
Deputado Federal 49 2 3,92% 10 O 0,00%
Deputado Estadual 166 8 4,60% 30 O 0,00%
1994
Governador 4 O 0,00% 1 O 0,00%
Senador 6 O 0,00% 2 O 0,00%
Deputado Federal 41 1 2,38% 10 O 0,00%
Deputado Estadual 112 7 5,88% 30 O 0,00%

Eleição Municipal
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1992
Prefeito 341 29 7,84% 140 30 17,65%
Vereador 5.495 581 9,56% 1.297 267 17,07%
1996
Prefeito 498 59 10,59% 191 30 13,57%
Vereador 5.112 1.087 17,54% 1.838 267 12,68%
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Anexo XXI

RIO GRANDE DO NORTE

Eleição Estadual
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1990
Governador 4 1 20,00% 1 O 0,00%
Senador 3 O 0,00% 1 O 0,00%
Deputado Federal 23 1 4,17% 8 O 0,00%
Deputado Estadual 106 8 7,02% 24 O 0,00%
1994
Governador 4 1 20,00% 1 O 0,00%
Senador 8 O 0,00% 2 O 0,00%
Deputado Federal 39 1 2,50% 8 O 0,00%
Deputado Estadual 123 11 8,21% 24 3 11,11%

Eleição Municipal
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1992
Prefeito 404 41 9,21% 152 18 10,59%
Vereador 7.717 921

,
10,66% 1.504 246 14,06%

1996
Prefeito 424 48 10,17% 166 18 9,78%
Vereador 5.224 1.010 16,20% 1.635 246 13,08%
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Anexo XXII

SERGIPE

Eleição Estadual
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1990
Governador 3 O 0,00% 1 O 0,00%
Senador 4 O 0,00% 1 O 0,00%
Deputado Federal 68 5 6,85% 8 O 0,00%
Deputado Estadual 229 19 7,66% 24 O 0,00%
1994
Governador 3 1 25,00% 1 O 0,00%
Senador 5 O 0,00% 2 O 0,00%
Deputado Federal 32 1 3,03% 8 O 0,00%
Deputado Estadual 138 10 6,76% 21 3 12,50%

Eleição Municipal
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1992
Prefeito n.d. n.d. 69 5 6,76%
Vereador n.d. n.d. 722 95 11,63%
1996
Prefeito 238 31 11,52% 70 5 6,67%
Vereador 3.409 759 18,21% 704 95 11,89%
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Anexo XXIII

EspíRITO SANTO

Eleição Estadual
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1990
Governador 4 O 0,00% 1 O 0,00%
Senador 7 O 0,00% 1 O 0,00%
Deputado Federal 83 11 11,70% 7 3 30,00%
Deputado Estadual 362 23 5,97% 28 2 6,67%
1994
Governador 3 1 25,00% 1 O 0,00%
Senador 8 1 11,11% 2 O 0,00%
Deputado Federal 69 5 6,76% 9 1 10,00%
Deputado Estadual 245 10 3,92% 28 2 6,67%

Eleição Municipal
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres
1992
Prefeito 189 8 4,06% 67 n.d.
Vereador 8.746 895 9,28% 814 n.d.
1996
Prefeito n.d n.d. n.d n.d.
Vereador n.d. n.d. n.d. n.d.
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MINAS GERAIS

Eleição Estadual
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1990
Governador 7 O 0,00% 1 O 0,00%
Senador 7 1 12,50% O 1 100,00%
Deputado Federal 353 17 4,59% 52 1 1,89%
Deputado Estadual 1.057 74 6,54% 75 2 2,60%
1994
Governador 8 O 0,00% 1 O 0,00%
Senador 11 1 8,33% 2 O 0,00%
Deputado Federal 313 15 4,57% 51 2 3,77%
Deputado Estadual 663 55 7,66% 75 2 2,60%

Eleição Municipal
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres
1992
Prefeito n.d. n.d. 738 37 4,77%
Vereador n.d. n.d. 7.681 904 10,53%
1996
Prefeito n.d. n.d. 816 37 4,34%
Vereador n.d. n.d. 8.179 904 9,95%
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RIO DE JANEIRO

Eleição Estadual
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1990
Governador n.d. n.d. 1 n.d.
Senador n.d. n.d. n.d. n.d.
Deputado Federal n.d. n.d. 39 7 15,22%
Deputado Estadual n.d. n.d. 61 9 12,86%
1994
Governador n.d. n.d. 1 n.d.
Senador 11 2 15,38% 1 1 50,00%
Deputado Federal 332 27 7,52% 40 6 13,04%
Deputado Estadual 909 97 9,64% 57 13 18,57%

Eleição Municipal
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1992
Prefeito n.d. n.d. 81 3 3,57%
Vereador n.d. n.d. 1.073 76 6,61%
1996
Prefeito n.d. n.d. 88 3 3,30%
Vereador n.d. n.d. 1.187 76 6,02%
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SÃO PAULO

Eleição Estadual
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1990
Governador n.d. n.d. #VALOR! 1 n.d. #VALOR!
Senador n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
Deputado Federal n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
Deputado Estadual n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
1994
Governador n.d n.d. #VALOR! 1 n.d. #VALOR!
Senador n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
Deputado Federal n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
Deputado Estadual n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!

Eleição Municipal
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1992
Prefeito n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
Vereador n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
1996
Prefeito n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
Vereador n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
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Anexo XXVI

PARANÁ

Eleição Estadual
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1990
Governador n.d. n.d. 1 n.d.
Senador n.d. n.d. n.d. n.d.
Deputado Federal n.d. n.d. n.d. n.d.
Deputado Estadual n.d. n.d. n.d. n.d.
1994
Governador n.d. n.d. 1 n.d.
Senador n.d. n.d. 2 O 0,00%
Deputado Federal n.d. n.d. 30 O 0,00%
Deputado Estadual n.d. n.d. 53 1 1,85%

Eleição Municipal
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres
1992
Prefeito n.d. n.d. 364 12 3,19%
Vereador n.d. n.d. 3.471 379 9,84%
1996
Prefeito n.d. n.d. 387 12 3,01%
Vereador n.d. n.d. 3.605 379 9,51%
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Anexo XXVII

SANTA CATARINA

Eleição Estadual
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1990
Governador 6 O 0,00% 1 O 0,00%
Senador 4 O 0,00% 1 O 0,00%
Deputado Federal 88 6 6,38% 14 2 12,50%
Deputado Estadual 257 17 6,20% 40 O 0,00%
1994
Governador 3 1 25,00% 1 O 0,00%
Senador 7 1 12,50% 2 O 0,00%
Deputado Federal 60 4 6,25% 16 O 0,00%
Deputado Estadual 170 4 2,30% 39 1 2,50%

Eleição Municipal
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres
1992
Prefeito 635 9 1,40% 258 7 2,64%
Vereador 13.484 1.028 7,08% 2.526 259 9,30%
1996
Prefeito 661 27 3,92% 288 7 2,37%
Vereador 9.374 1.745 15,69% 2.712 259 8,72%
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RIO GRANDE DO SUL

Eleição Estadual
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1990
Governador n.d. n.d. 1 n.d.
Senador n.d. n.d. n.d. n.d.
Deputado Federal n.d. n.d. n.d. n.d.
Deputado Estadual n.d. n.d. n.d. n.d.
1994
Governador n.d. n.d. 1 n.d.
Senador n.d. n.d. n.d. n.d.
Deputado Federal n.d. n.d. n.d. n.d.
Deputado Estadual n.d. n.d. n.d. n.d.

Eleição Municipal
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1992
Prefeito n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!

Vereador n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
1996
Prefeito n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
Vereador n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
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DISTRITO FEDERAL

Eleição
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1990
Governador n.d. n.d. 1 n.d.
Senador n.d. n.d. n.d. n.d.
Deputado Federal 99 22 18,18% 7 1 12,50%
Deputado Distrital 366 40 9,85% 21 3 12,50%

1994
Governador n.d. n.d. 1 n.d.
Senador n.d. n.d. n.d. n.d.
Deputado Federal 68 6 8,11% 7 1 12,50%
Deputado Distrital 197 20 9,22% 22 2 8,33%
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GOIÁS

Eleição Estadual
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1990
Governador n.d. n.d. #VALOR! 1 n.d. #VALOR!
Senador n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
Deputado Federal n.d. n.d, #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
Deputado Estadual n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
1994
Governador n.d. n.d. #VALOR! 1 n.d. #VALOR!
Senador n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
Deputado Federal n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
Deputado Estadual n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!

Eleição Municipal
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1992
Prefeito n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
Vereador n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
1996
Prefeito n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
Vereador n.d. n.d. #VALOR! n.d. n.d. #VALOR!
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Anexo XXIX

MATO GROSSO DO SUL

Eleição Estadual
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1990
Governador n.d. n.d. 1 n.d.
Senador n.d. n.d. n.d. n.d.
Deputado Federal n.d. n.d. n.d. n.d.
Deputado Estadual n.d. n.d. n.d. n.d.
1994
Governador n.d. n.d. 1 n.d.
Senador n.d. n.d. n.d. n.d.
Deputado Federal n.d. n.d. n.d. n.d.
Deputado Estadual 106 9 7,83% 23 1 4,17%

Eleição Municipal
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1992
Prefeito 155 10 6,06% 76 n.d.
Vereador 5.553 572 9,34% 724 n.d.
1996
Prefeito n.d. n.d. n.d. n.d.
Vereador n.d. n.d. n.d. n.d.
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Anexo XXX

MATO GROSSO

Eleição Estadual
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1990
Governador n.d. 1 1 O 0,00%

Senador n.d. O n.d. O
Deputado Federal n.d. 2 n.d. O
Deputado Estadual n.d. 11 n.d. 1

1994
Governador n.d O 1 O 0,00%
Senador n.d. O n.d. O
Deputado Federal n.d. 2 n.d. 1
Deputado Estadual n.d. 6 n.d. 2

Eleição Municipal
Cargo Candidatos Eleitos

Homens Mulheres % Mulheres Homens Mulheres % Mulheres

1992
Prefeito n.d. 15 n.d. n.d.
Vereador n.d. 764 n.d. n.d.
1996
Prefeito n.d. n.d. n.d. n.d.
Vereador n.d. n.d. n.d. n.d.
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Anexo V
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS

Distribuição do número de magistrados, segundo o gênero, por Unidades da Federação

UF Magistrados Cargos Percentuais
Homens Mulheres ocupados Homens Mulheres

AC #DIV/O! #DIV/O!
AM 6 2 8 75,00% 25,00%
AP 5 2 7 71,43% 28,57%
PA 7 1 8 87,50% 12,50%
RO 6 1 7 85,71% 14,29%
RR 8 1 9 88,89% 11,11%
TO 1 1 2 50,00% 50,00%
R. Norte 33 8 41 80,49% 19,51%
AL 6 1 7 85,71% 14,29%
BA 7 O 7 100,00% 0,00%
CE 6 1 7 85,71% 14,29%
MA n.d. 3 n.d. n.d. n.d.
PB 8 O 8 100,00% 0,00%
PE 7 O 7 100,00% 0,00%
PI 5 O 5 100,00% 0,00%
RN 7 O 7 100,00% 0,00%
SE 6 1 7 85,71% 14,29%
R. Nordeste 132 37 169 78,11% 21,89%
ES 6 1 7 85,71% 14,29%
MG 10 4 14 71,43% 28,57%
RJ

SP 6 1 7 85,71% 14,29%
R. Sudeste 22 6 28 78,57% 21,43%
PR 8 n.d. n.d. n.d. n.d.
sc 12 1 13 92,31% 7,69%
RS 7 O 7 100,00% 0,00%
R. Sul 27 1 28 96,43% 3,57%
DF 24 4 28 85,71% 14,29%
GO

MS

MT 12 1 13 92,31% 7,69%
R. Centro-Oeste 36 7 43 83,72% 16,28%
Total BRASIL 250 59 309 80,91% 19,09%
Fonte: Dados fornecidos pelos TRE, no período junho/agosto de 1997.
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Anexo VI
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS

Distribuição dos cargos DAS-S e DAS-6, ou equivalentes, segundo o gênero, por Unidades da Federação

UF DAS-5, DAS-6 ou equivalentes Cargos Percentuais
Homens Mulheres ocupados Homens Mulheres

AC #DIV/O! #DIV/O!

AM 2 3 5 40,00% 60,00%
AP 2 1 3 66,67% 33,33%
PA 3 2 5 60,00% 40,00%
RO 3 2 5 60,00% 40,00%
RR 3 2 5 60,00% 40,00%
TO 4 1 5 80,00% 20,00%
R. Norte 17 11 28 60,71% 39,29%
AL 3 2 5 60,00% 40,00%
BA 1 5 6 16,67% 83,33%
CE 4 2 6 66,67% 33,33%
MA O #DIV/O! #DIV/O!

PB 4 1 5 80,00% 20,00%
PE 2 4 6 33,33% 66,67%
PI 1 4 5 20,00% 80,00%
RN 3 2 5 60,00% 40,00%
SE 3 2 5 60,00% 40,00%
R. Nordeste 21 22 43 48,84% 51,16%
ES #DIV/O! #DIV/O!

MG 4 2 6 66,67% 33,33%
RJ 4 2 6 66,67% 33,33%
SP 3 3 6 50,00% 50,00%
R. Sudeste 11 7 18 61,11% 38,89%
PR

SC 5 1 6 83,33% 16,67%
RS 6 2 8 75,00% 25,00%
R. Sul 11 3 14 78,57% 21,43%
DF 4 1 5 80,00% 20,00%
GO 4 1 5 80,00% 20,00%
MS 4 1 5 80,00% 20,00%
MT 2 3 5 40,00% 60,00%
R. Centro-Oeste 14 6 20 70,00% 30,00%
Total BRASIL 74 49 123 60,16% 39,84%
Fonte: Dados fornecidos pelos TRE, no período junho/agosto de 1997.
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Anexo II
PODER JUDICIÁRIO - JUSTiÇA ESTADUAL

Distribuição do número de magistrados, segundo o gênero, por Unidades da Federação

UF Magistrados Cargos Percentuais
Homens Mulheres ocupados Homens Mulheres

AC 22 9 31 70,97% 29,03%
AM 79 36 115 68,70% 31,30%
AP 33 10 43 76,74% 23,26%
PA

RO 69 15 84 82,14% 17,86%
RR 23 3 26 88,46% 11,54%
TO 63 22 85 74,12% 25,88%
R.Norte 289 95 384 75,26% 24,74%
AL

BA

CE 205 94 299 68,56% 31,44%
MA 170 51 221 76,92% 23,08%
PB 139 21 160 86,88% 13,13%
PE 401 54 455 88,13% 11,87%
PI 101 29 130 77,69% 22,31%
RN 93 39 132 70,45% 29,55%
SE 44 55 99 44,44% 55,56%
R. Nordeste 1.153 343. 1.496 77,07% 22,93%
ES

MG

RJ 447 228 675 66,22% 33,78%
SP 1.354 262 1.616 83,79% 16,21%
R. Sudeste 1.801 490 2.291 78,61% 21,39%
PR 396 110 506 78,26% 21,74%
SC

RS 386 198 584 66,10% 33,90%
R. Sul 782 308 1.090 71,74% 28,26%
DF 120 69 189 63,49% 36,51%
GO 162 55 217 74,65% 25,35%
MS 142 10 152 93,42% 6,58%
MT 79 30 109 72,48% 27,52%
R. Centro-Oeste 503 164 667 75,41% 24,59%
Total BRASIL 4.528 1.400 5.928 76,38% 23,62%
Fonte: Dados fornecidos pelos Tribunais Estaduais no período de julho e agosto de 1997.
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ANEXO XXXI - Taxas de Escolarização das Pessoas de 4 a 25 anos de
Idade por sexo, segundo Grandes Regiões e os Grupos de Idade - 1996

MULHERES

54,6 56,3
90,7 92,1
88,9 90,1
65,5 68
24,7 26,8

46,7 48,8
83,5 85,3
84,6 85,8
63,2 64
25,9 28,7

57,2 60,1
94,6 87,5
84,4 87,5
62,3 66
23,8 27,5

58,4 59,2
95,2 95,8
92,4 92,6
69,2 71,5
25,9 26,8

46,2 47,2
96 96,5

91,4 90,7
62,9 64
22,2 23,9

49,7 51,2
93,1 94,1
91,1 91,7
67,2 69,5
25 27,9

TOTAL

Grandes Regiões Grupos de Idade
e Taxas de Escolariza ão %

BRASIL

4 a 6 anos 55,4
7 a 9 anos 91,4
10 a 14 anos 89,5
15 a 17 anos 66,8
18 a 24 anos 25,8
NORTE

4 a 6 anos 47,8
7 a 9 anos 84,4
10 a 14 anos 85,2
15 a 17 anos 83,6
18 a 24 anos 27,3
NORDESTE

4 a 6 anos 58,6
7 a 9 anos 86
10 a 14 anos 86
15 a 17 anos 64,2
18 a 24 anos 25,7
SUDESTE

4 a 6 anos 58,8
7 a 9 anos 95,5
10 a 14 anos 92,5
15 a 17 anos 70,4
18 a 24 anos 26,3
SUL

4 a 6 anos 46,7
7 a 9 anos 96,3
10 a 14 anos 91,1
15 a 17 anos 63,5
18 a 24 anos 23,1
CENTRO-OESTE

4 a 6 anos 50,4
7 a 9 anos 93,6
IOal4anos 91,4
15 a 17 anos 68.3
IR a~.j anos ~(,5

FONTE: IBGE. Contagem da População dt' 1996.
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REQUERIMENTO

(Da Comissão Especial Destinada ao Estudo das Medidas Legislativas

que visem implementar, no Brasil, as decisões da

IV Conferência Mundial da Mulher)

Requer o envio de Indicação ao Ministério da Saúde visando à reconceituação do Programa de Assistên
cia Integral à Saúde da MulherIPAISM, substituindo-o pelo Programa de Assistência Integral à Saúde Sexual e Reprodutiva,
com articulação formal com o Programa de DSTIAIDS.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 113, inciso I, e § 1°, do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tados, requeiro a V. Exa. seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação em anexo, visando à reconceituação de Programa
de Assistência à Saúde da Mulher-PAISM, no âmbito do Ministério da Saúde.

Sala das Sessões, em de de 1997.

Deputada RITA CAMATA

Presidente

Deputada MARILU GUIMARÃES

Relatora
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INDICAÇÃO N° ,DE 1997

(Da Comissão Especial destinada ao Estudo das Medidas Legislativas

que visem implementar, no Brasil, as decisões da

IV Conferência Mundial da Mulher)

Sugere a reconceituação do Programa de Assistência Integral àSaúde da Mulher-PAISM, substituindo-o
pelo Programa de Assistência Integral àSaúde Sexual e Reproduti va, com articulação formal com o Programa de DSTIAIDS.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde:

A Comissão Especial destinada ao Estudo das Medidas Legislativas que visem implementar, no Brasil, as
decisões da IV Conferência Mundial da Mulher dirige-se a V. Exa. para expor e reivindicar o seguinte:

1. De acordo com a Plataforma de Ação Mundial, é imperioso que se garanta à mulher o exercício do
direito à saúde, durante todo o seu ciclo vital e da melhor maneira possível;

2. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, por intermédio do documento "Estratégias da Igualdade",
de 1997, que visa implementar as recomendações de Beijing 95, ratifica a prioridade em relação à saúde integral da mulher,
como se depreende da seguinte passagem:

"Há que avançar na diminuição das taxas de mortalidade materna, na redução da gravidez
precoce e na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, do câncer de mama e do colo de útero. Na área de
planejamentofamiliar, parte integral de uma política de saúde e direitos reprodutivos, é necessário ampliar a ú~forma

ção e o acesso diversificado a meios contraceptivos seguros. Para tanto, é fundamental a priorização e integração
efetiva do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher nas estratégias da política universal de saúde, em
especial do SUS";

3. O princípio da integralidade da saúde, no âmbito do SUS, é fundamental na medida em que assegura às
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mulheres o direito de assistência à saúde em todos os níveis, da prevenção à cura, das moléstias mais simples às mais comple
xas, permitindo a compreensão da mulher na sua totalidade;

4. Por essas razões, sugerimos ao Poder Executivo, por intermédio de V. Exa., seja reconceituado o
Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher-PAISP, do Ministério da Saúde, o qual, através de sua fusão com o
Programa de DSTIAIDS, passaria a se denomi nar Programa de Assistência Integral àSaúde Sexual e Reprodutiva.

Sala das Sessões, em de de 1997.

Deputada RITA CAMATA

Presidente

Deputada MARILU GUIMARÃES

Relatora
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REQUERIMENTO

(Da Comissão Especial destinada ao estudo das medidas legislativas

que visem implementar, no Brasil, as decisões da

IV Conferência Mundial da Mulher)

Requer o envio de Indicação ao Poder Executivo visando à escolha e nomeação de uma mulher para
ocupar a próxima vaga de Ministro que vier a ocorrer no Supremo Tribunal Federal.

Senhor Presidente:

Requeremos V. Exa., nos termos do art. 113, inciso I, e § 10, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação em anexo, visando à escolha e nomeação de uma mulher para
a próxima vaga de Ministro que vier a OCOITer no Supremo Tribunal Federal.
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INDICAÇÃO N° ,DE 1997

(Da Comissão Especial destinada ao estudo das medidas legislativas

que visem implementar, no Brasil, as decisões da

IV Conferência Mundial sobre a Mulher)

Sugere ao Poder Executivo a escolha e nomeaçao de uma mulher para ocupar a próxima vaga de Ministro
que vier a ocorrer no Supremo Tribunal Federal.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:

A Comissão Especial destinada ao estudo das medidas legislativas que visem implementar, no Brasil, as
decisões da IV Conferência Mundial sobre a Mulher se dirige a Vossa Excelência para expor e reivindicar o seguinte:

A IV Conferência Mundial sobre a Mulher, da qual o Brasil é signatário, sustenta que "A capacitação da
mulher e sua total participação em todos os âmbitos sociais, em base igualitária, incluindo a participação no processo
decisório e o acesso ao poder, são fundamentais para a realização da igualdade, do desenvolvimento e da paz".

Esse enunciado nada mais é do que a afirmação do princípio inserido na Declaração dos Direitos Huma
nos, segundo o qual toda pessoa tem direito a participar no governo de seu país.

O princípio de igualdade entre homens e mulheres está ligado indissoluvelmente ao ideal democrático e foi
recepcionado pela Constituição Federal que, em seu art.So, estatui, no caput: "Todos são iguais perante a lei ..". E especifica.
no inciso I do mesmo artigo: "homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição".

Tal preocupação encontra-se nas Constituições brasileiras há longo tempo. Mas a desigual participação de
homens e mulheres nos cargos de maior hierarquia do Poder Legislativo (como, de resto, nos outros Poderes), implica uma
nódoa no ideal da igualdade entre os cidadãos.

É que não basta a igualdade formal perante a lei. Em verdade, esse não é o sentido único do princípio em
nossa ordem constitucional, que inclui inequivocamente um componente substantivo.

Esse componente, no caso do preenchimento do cargo de Ministro da mais alta Corte do País, passa pelo
poder discricionário conferido ao Presidente da República para indicar ao Senado Federal cidadão que preencha as condi
ções estabelecidas no art. 101 da Constituição e para nomeá-lo, depois de aprovada a escolha.

Assim, desde que o cidadão, ou cidadã, como quer a Constituição, tenha mais de trinta e cinco e menos de
sessenta e cinco anos de idade, possua notável saber jurídico e reputação ilibada, a escolha fica ao alvedrio do Presidente da
República.
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Ao tornar-se signatário da IV Conferência Mundial sobre a Mulher, o Brasil, mais uma vez tomou posição
a favor de uma interpretação do princípio da igualdade que abra espaço para a atuação decidida do Estado em prol da
modificação da situação de desvantagem objetiva em que se encontra a mulher brasileira.

Essa desvantagem, infelizmente, é uma realidade, apesar das estatísticas demonstrarem que o grau de
escolaridade da mulher já suplanta o do homem e que sua participação na magistratura já representa percentuais elevados
que ultrapassam, por exemplo, a casa dos 25% na magistratura federal de primeiro e segundo graus e na magistratura
estadual de primeira instância.

Por essas razões, Senhor Presidente, sugerimos a Vossa Excelência que escolha e nomeie uma jurista que
preencha as exigências constitucionais, para ocupar a próxima vaga que vier a se abrir de Ministro na Corte Suprema do País,
a fim de que o ingresso de uma mulher num espaço tradicionalmente ocupado pelos homens possa quebrar a barreira
discriminatória que ainda a impede de ascender socialmente aos postos de maior hierarquia do Poder Judiciário.
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REQUERIMENTO

(Da Comissão Especial destinada ao estudo de medidas legislativas

que visem implementar, no Brasil, as decisões da

IV Conferência Mundial da Mulher)

Requer o envio de Indicação ao Poder Executivo visando uma maior participação de mulheres nos primei
ros escalões da administração federal.

Senhor Presidente:

Requeremos a V. Exa., nos termos do art.113, inciso I e § 1°, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação em anexo, visando uma maior participação de mulheres nos
primeiros escalões da administração federal.

Sala das Sessões, em de de 199.

Deputada RITA CAMATA

Presidente

Deputada MARILU GUIMARÃEs

Relatora
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INDICAÇÃO N° ,DE 199

(Da Comissão Especial destinada a o estudo de medidas legislativas

que visem implementar, no Brasil, as decisões da

IV Conferência Mundial sobre a Mulher)

Sugere ao Poder Executivo que adote medidas que garantam uma maior participação de mulheres em
cargos do primeiro escalão da administração pública federal.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República:

A Comissão Especial destinada ao estudo de medidas legislativas que visem implementar, no Brasil, as
decisões da IV Conferência Mundial sobre a Mulher, dirige-se a Vossa Excelência para expor e reivindicar o seguinte:

A IV Conferência Mundial sobre a Mulher sustentou que "A capacitação da mulher e sua total partici
pação em todos os âmbitos sociais, em base igualitária, incluindo a participação no processo decisório e o acesso ao
poder, são fundamentais para a realização da igualdade, do desenvolvimento e da paz". É a reafirmação do princípio de
igualdade expresso na Declaração Universal dos Direitos Humanos, segundo o qual toda pessoa tem direito a participar no
governo de seu país.

O papel da mulher na sociedade e na política está indissoluvelmente ligado a um dos ideais básicos da
modernidade, o da igualdade entre os cidadãos. É um dos princípios recebidos pela Constituição Federal que, em seu art. se
estatui, no caput: "Todos são iguais perante a lei ...", para acrescentar no inciso I do mesmo artigo: "homens e mulheres
são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição".

Uma interpretação substantiva do princípio da igualdade revela que o Estado deve ter, entre outras preocu
pações, a de garantir condições de ascensão social para grupos historicamente prejudicados por estigmas que lhe impediram
a ocupação de espaços compatíveis com sua participação na população e produção social.

Assim, o significado contemporâneo do princípio da igualdade não prescinde do componente substantivo,
pois a igualdade formal não constitui garantia manifestamente suficiente para atender os anseios atuais da teoria democrática,
que exige acesso de todos a condições efetivas de exercício da cidadania.

Dados colhidos diretamente por esta Comissão junto ao Ministério da Administração e Reforma do Estado
demonstram a reduzida presença de mulheres nos níveis mais elevados da hierarquia burocrática do Poder Executivo. Os
dados mostram que, a par de não exisitir na composição do atual governo nenhuma mulher em pasta ministerial, há o
predomínio de homens nos cargos de natureza especial e nos cargos de direção e assessoramento superiores nos níveis DAS
5 e DAS-6, os mais elevados. A representação da mulher corresponde somente a 16,59% do total desses cargos.

Segundo o IBGE, o grau de escolaridade das mulheres é superior ao dos homens. Logo, não é esse o fator
de sua exclusão do acesso aos cargos de maior hierarquia, até porque os dados colhidos pela Comissão demonstraram
também que as mulheres ocupam eficientemente espaços na estrutura de poder do País, quando a impessoalidade é o traço
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predominante na seleção, como ocorre em relação aos cargos providos por concurso público.

Esse fenômeno é facilmente verificável na magistratura nacional de primeira instância, onde a impessoalidade
dos concursos públicos tem garantido o acesso feminino em percentuais surpreendentes. Também nos cargos mais elevados
da burocracia do Poder Judiciário repete-se o mesmo fenômeno, talvez por que no Judiciário a busca incessante pela aplica
ção da justiça acabe por criar condições para que o ideal de igualdade se torne mais próximo.

Por essa razões, sugerimos a Vossa Excelência, Senhor Presidente, que possui a competência constituci
onal para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal e para prover os cargos públicos federais,
que adote as medidas que se fizerem necessárias a fim de que a mulher tenha maior participação nos escalões mais elevados
do Poder Executivo naqueles cargos em que predomina o critério da livre escolha, meio tradicionalmente dominado pelos
homens, onde a reduzida presença de mulheres reflete a existência de práticas discriminatórias que as impedem de participar
de modo efetivo na tomada de decisões econômicas e políticas e na formulação e execução de políticas públicas em igualdade
de condições com os homens.

Sala das Sessões, em de de 199.

Deputada RITA CAMATA

Presidente

Deputada MARILU GUIMARÃES

Relatora
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REQUERIMENTO

(Da Comissão Especial destinada ao estudo das medidas legislativas

que visem implementar, no Brasil, as decisões da

IV Conferência Mundial da Mulher)

Requer o envio de Indicação ao Ministério do Planejamento e Orçamento visando à inclusão de recursos,
em rubrica própria, na proposta orçamentária de 1998, em favor do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.

Senhor Presidente:

Requeremos a V. Exa., nos termos do art.113, inciso I e § 1°, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, seja encaminhada ao Poder Executivo a Indicação em anexo, visando à inclusão de recursos, em rubrica própria,
na proposta orçamentária de 1998, em favor do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, no âmbito do Ministério da
Justiça.
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INDICAÇÃO N° ,DE 199

(Da Comissão Especial destinada ao estudo das medidas legislativas

que visem implementar, no Brasil, as decisões da

IV Conferência Mundial da Mulher)

Sugere que o Ministério do Planejamento e Orçamento inclua recursos, em rubrica própria, na proposta
orçamentária de 1998, em favor do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.

Excelentíssimo Senhor Ministro:

A IV Conferência Mundial sobre a Mulher, da qual o Brasil é signatário, entendeu que os "direitos
humanos da mulher e da menina são parte inalienável, integrante e universal dos direitos humanos e das liberdades
universais".

As mulheres não só partilham da titularidade desses direitos, mas também daqueles que tenham a ver com
necessidades especificamente femininas e que constituem parte integrante e indivisível dos direitos humanos universais. O
reconhecimento desses direitos não pode restringir-se a uma afIrmação genérica. É a sua concretização, inclusive nas várias
áreas dos direitos sociais especificados na Constituição (educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social,
proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados etc), que permitem avaliar a validade prática do princípio.

Todos os dados disponíveis demonstram que a mulher, no Brasil, ainda está longe de posicionar-se na
sociedade em igualdade de condições com os homens. Apenas para citar um exemplo, sabe-se que as mulheres se encon
tram em desvantagem, a começar pelo mercado de trabalho e da previdência social. Seus rendimentos médios, nas regiões
metropolitanas pesquisadas pelo IBGE, estavam 38% abaixo do que os dos homens, em 1996.

As mulheres chefes de família enfrentam situação mais adversa. Além disso, seus filhos tendem a ingressar
no mercado de trabalho precocemente, o que redunda em mau aproveitamento escolar e acaba por reproduzir a pobreza.

É no contexto da necessidade de minorar as disparidades e de zelar para que o respeito aos direitos da
mulher como um todo crie condições para sua ascensão na sociedade que atua o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher
CNDM.

O documento "Estratégias da Igualdade", elaborado pelo CNDM e entregue ao Presidente da República,
indica um conjunto integrado de políticas públicas, nas áreas da educação, saúde, combate à pobreza e à violência, comuni
cação e participação política, voltado para a implementação da Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial sobre a
Mulher.

No entanto, para o bom êxito da atuação do CNDM, nas atividades que lhe são próprias, é de funda
mentai importância que ele possa dispor de recursos visíveis em rubrica específica no Orçamento da União, recursos que,
inclusive, lhe permitam implantar um banco de dados que aglutine as informações disponíveis sobre a condição e situação das
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mulheres no Brasil, com recorte de classe social, raça/etnia etc. Sem isso, sua atuação continuará prejudicada.

Diante do exposto, sugerimos a V.Exa. a inclusão de recursos, em rubrica própria, na proposta orçamen
tária de 1998, em favor do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, de forma que ele possa cumprir sua importantes
funções, sem prejuízo dos demais recursos orçamentários indispensáveis para a implementação dos compromissos assumidos
pelo Brasil, segundo os os objetivos traçados no documento "Estratégias da Igualdade", a cargo dos diversos Ministérios.
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REQUERIMENTO

(Da Comissão Especial destinada ao estudo das medidas legislativas

que visem implementar, no Brasil, as decisões da

IV Conferência Mundial da Mulher)

Requer o envio de Indicação ao Ministério do Planejamento e Orçamento reivindicando que se dê maior
visibilidade à distribuição e à execução dos recursos para atendimento a programas de saúde da mulher e direitos reprodutivos,
de maneira que se possa avaliar as diretrizes orçamentárias a partir de uma perspectiva de gênero.

Senhor Presidente:

Requeremos a V. Exa., nos termos do art. ]] 3, inciso I e § 1°, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, seja encaminhado ao Poder Executivo, no âmbito do Ministério do Planejamento e Orçamento, a Indicação em
anexo, reivindicando que se dê maior visibilidade à distribuição e à execução dos recursos para programas para atendimento
à saúde da mulher e direitos reprodutivos, de maneira que se possa avaliar o cumprimento das diretrizes orçamentárias a partir
de uma perspectiva de gênero.

Sala das Sessões, em de de 199.

Deputada RITA CAMATA

Presidente

Deputada MARILU GUIMARÃES

Relatora
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INDICAÇÃO N° ,DE 199

(Da Comissão Especial destinada ao estudo das medidas legislativas

que visem implementar, no Brasil, as decisões da

IV Conferência Mundial da Mulher)

Sugere ao Poder Executivo dar maior visibilidade àdistribuição e àexecução dos recursos para progra
mas de atendimento à saúde da mulher e direitos reprodutivos, de maneira que se possa aval iar o cumprimento das diretrizes
orçamentárias a partir de uma perspectiva de gênero.

Excelentíssimo Senhor Minjstro do Planejamento e Orçamento:

A Comissão Especial destinada ao estudo das medidas legislativas que visem implementar, no Brasil, as
decisões da IV Conferência Mundial da Mulher, da qual o Brasil é signatário, se dirige a V.Exa. para expor e reivindicar o
segujnte:

De acordo com a Platafonna de Ação Mundial é imperioso que se garanta à mulher o exercício do direito
à saúde, durante todo o seu ciclo vital e da melhor maneira possível.

O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, por intennédio do documento "Estratégias da Igualdade",
de 1997, que indica diretrizes com vista a concretizar as recomendações daquela Conferência, ratifica a prioridade que deve
ser dada à saúde integral da mulher e aos direitos reprodutivos, conforme se depreende da seguinte passagem:

"Há que avançar na diminuição das taxas de mortalidade materna, na redução da gravidez precoce
e na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, do câncer de mama e do colo do útero. Na área de planeja
mento familiar, parte integral de uma polftica de saúde e direitos reprodutivos, é necessário ampliar a il1formação e o
acesso divers~ficadoa meios contraceptivos seguros. Para tanto, éfundamental a priorização e integração efetiva do
Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher na estratégias da política universal de saúde, em especial do
SUS".

Dados colhidos pela Comissão Especial demonstram que a execução dos recursos destinados aos progra
mas específicos que beneficiam a mulher, nessas áreas, ficaram muito abaixo do total previsto no Orçamento da União, sendo
que em várias rubricas a execução era zero, em 23 de outubro de 1997, conforme levantamentos feitos pelos órgãos técnicos
de assessoramento da Câmara dos Deputados.

Diante do exposto, sugerimos ao Poder Executivo, por intermédio de V.Exa., que não só seja dada maior
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visibilidade à distribuição e à execução dos recursos para os programas de atendimento à saúde da mulher e aos direitos
reprodutivos, mas também que esses recursos sejam efetivamente executados em toda a sua integralidade, de maneira que se
possa avaliar o cumprimento das diretlizes orçamentárias a partir de uma perspectiva de gênero.

Sala das Sessões, em de de 199.

Deputada RITA CAMATA

Presidente

Deputada MARILU GUIMARÃES

Relatora
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REQUERIMENTO

(Da Comissão Especial destinada ao estudo das medidas legislativas

que visem implementar, no Brasil, as decisões da

IV Conferência Mundial da Mulher)

Requer o envio de Indicação ao Ministério da Justiça visando à inclusão de recursos, na proposta orça
mentária de 1998, destinados à subatividade "Manutenção de Casas de Abrigo para Mulheres em Situação de Violência".

Senhor Presidente:

Requeremos V. Exa., nos termos do art. 113, inciso I e § lOdo Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, seja encaminhado ao Poder Executivo a Indicação em anexo, visando à inclusão de recursos, na proposta
orçamentária de 1998, destinados à subatividade "Manutenção de Casas de Abrigo para Mulheres em Situação de Violên
cia", no âmbito do Ministério da Justiça.
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INDICAÇÃO N° ,DE 199

(Da Comissão Especial destinada ao estudo das medidas legislativas

que visem implementar, no Brasil, as decisões da

IV Conferência Mundial da Mulher)

Sugere a inclusão de recursos, na proposta orçamentária de 1998, sufi
cientes para implementar as medidas pertinentes à subatividade "Manutenção de Casas de
Abrigo para Mulheres em Situação de Violência".

Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça:

A Comissão Especial destinada ao estudo das medidas legislativas que visem implementar, no
Brasil, as decisões da IV Conferência Mundial sobre a Mulher se dirige a V.Exa. para expor e reivindicar o
seguinte:

De acordo com a Plataforma de Ação Mundial é imperioso estabelecer centros de acolhida e
serviços de apoio dotados dos recursos necessários para assistência às meninas e mulheres vítimas da
violência, bem como serviços médicos, psicológicos e de orientação e assessoramento jurídico a título
gratuito ou de baixo custo, quando seja necessário, além de assistência apropriada para habilitá-las a
encontrar meios de subsistência".

o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, por meio do documento "Estratégias da Igualda
de", de ] 997, indica diretrizes para a implementação das recomendações daquela Conferência, com ênfase
especial para a instituição de sistema de proteção às vítimas de violência doméstica em situação de risco de
vida.

Não obstante importância indiscutível dessa medida, os recursos orçamentários destinados à
subatividade "Manutenção de Casas de Abrigo para Mulheres em Situação de Violência", alocados no Orçamen
to da União para o exercício de 1997, foram reduzidos de forma drástica, conforme informação contida no
Ofício n° 18]9, de 12 de novembro de 1997, desse Ministério.

Fácil depreender que os parcos recursos disponíveis, num total de R$ 300.000,00, seriam
insuficientes para concretizar os projetos já aprovados, mesmo que houvesse tempo para aplicá-los no atual
exercício financeiro.
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Diante do exposto, sugerimos ao Poder Executivo, por intermédio de VExa., a inclusão de
recursos na proposta orçamentária de 1998 suficientes para implementar as medidas pertinentes à subatividade
"Manutenção de Casas de Abrigo para Mulheres em Situação de Violência", por ser programa considerado
prioritário e indispensável para a efetiva proteção à integridade da mulher.
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Relatora
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