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            Brasil cumpriu parcialmente recomendações da ONU sobre direitos das 
mulheres 

Em documento divulgado pelo Comitê para a Convenção das Mulheres (CEDAW), 
especialistas das Nações Unidas avaliam que o Governo brasileiro não tomou 
providências suficientes para melhorar o atendimento integral à saúde das mulheres, 
rediscutir a questão do aborto e deter o tráfico de mulheres e meninas. 

            O Consórcio Nacional de Redes e Organizações da Sociedade Civil está 
disponibilizando a partir de hoje (dia 27 de fevereiro de 2015), para consulta e download, a 
versão inédita em português do documento Observações Conclusivas ao Follow-Up 
referente à avaliação do Brasil pelo Comitê da Convenção sobre a Eliminação de todas 
as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW). 

            O documento traz as Recomendações feitas pelos integrantes do Comitê sobre as 
medidas tomadas pelo governo brasileiro para impedir o tráfico de mulheres e 
exploração da prostituição e garantir o atendimento integral e eficiente na área da 
saúde das mulheres.

            No documento, especialistas avaliam as ações do Brasil e concluem que não foram 
tomadas todas as medidas necessárias.

http://www.monitoramentocedaw.com.br/


 

            Entre as Observações Conclusivas ao Follow-up, destacam-se:

- Aborto: Em relação à recomendação ao Estado-Parte de "agilizar a revisão da legislação
que criminaliza o aborto, a fim de eliminar as disposições punitivas impostas às mulheres, 
como já recomendado pelo Comitê: a Comissão está preocupada com os cerca de 30 
Projetos de Lei que estão atualmente ameaçando os direitos das mulheres de interromper a 
gravidez, e propondo mecanismos de proibição total, com base no aumento da punição. O 
Comitê considera que a recomendação não foi implementada.

- Estatuto do Nascituro: Em relação à recomendação ao Estado-Parte de "colaborar com 
todos os intervenientes na discussão e análise do impacto do Estatuto do Nascituro, que 
restringe ainda mais os estreitos motivos para que as mulheres façam abortos legais, antes 
de serem aprovadas pelo Congresso Nacional", o Comitê considera que não recebeu 
informações suficientes para avaliar se a recomendação foi implementada.

- Tráfico de Mulheres: Em relação à recomendação para que o Estado-Parte: "considere 
adotar uma lei abrangente contra o tráfico de pessoas, em conformidade com o Protocolo 
de Palermo, a fim de implementar plenamente o artigo 6 da Convenção e assegurar que os
responsáveis sejam julgados e as vítimas adequadamente protegidas e assistidas, conforme
recomendado anteriormente pelo Comitê (CEDAW/C/BRA/CO/ 6, par.24.:  O Estado-Parte 
indicou que a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal sobre o Tráfico de 
Seres Humanos apresentou a Lei nº 479/2012, que dispõe sobre a prevenção e punição de 
tráfico interno e internacional  de pessoas, bem como medidas de proteção às vítimas. O 
Comitê considera que o Estado deu alguns passos em direção à adoção de uma lei contra o 
tráfico de pessoas. No entanto, o Comitê considera que a Lei nº 479/2012 não é abrangente 
o suficiente para enfrentar este problema. O Comitê considera que a recomendação foi 
parcialmente implementada.

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

 

COMENTÁRIOS SOBRE O FOLLOW-UP:

            Representantes das entidades que compõem o Consórcio Nacional de Redes e 
Organizações da Sociedade Civil concordam com algumas análises feitas pelo Comitê da 
CEDAW divulgadas agora no Follow-Up. 

Direitos Reprodutivos e Cidadania

            "As Recomendações do Comitê CEDAW colocam o país em uma situação 
desconfortável no cenário internacional", analisa Telia Negrão, mestre em Ciência Política 
e jornalista, coordenadora da ONG Coletivo Feminino Plural que integra o Consórcio. "O 
Brasil se mantém entre aqueles que violam os direitos das mulheres, e isso se reflete na 



queda do IDH de Gênero. As mulheres brasileiras continuam morrendo pela má qualidade 
de atenção à saúde e por restrições às decisões no campo reprodutivo, ou seja, do direito de 
não ter filhos", explica Telia. 

            Uma das críticas feitas pelo Comitê CEDAW é justamente sobre a necessidade de 
rever a legislação do aborto. "O aborto não é um tema só do foro íntimo da mulher, já que 
esse direito impacta sua vida na família e na comunidade. No momento em que a mulher 
sofre a violação dos seus direitos reprodutivos, a sua cidadania não está completa. E a 
qualidade da cidadania é também um fator de avaliação de uma democracia. Nessa 
perspectiva, a democracia também é afetada", esclarece. Somente em 2014, 33 mulheres 
foram presas por abortar, segundo levantamento feito pelo jornal O Estado de São Paulo 
em 22 unidades da Federação, e amplamente divulgado em 20 de dezembro de 2014.

Tráfico de Meninas e Mulheres

            "O Brasil tem dados passos importantes para o enfrentamento ao tráfico de 
mulheres e meninas, sem que isso ainda se concretize em ações efetivas para prevenção e 
atendimento às mulheres e meninas", analisa Estela Scandola, que é representante da Rede 
Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos no Comitê 
Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (CONATRAP). Para Estela, o Projeto de 
Lei nº 7370/2014, que tramita na Câmara Federal sobre prevenção e repressão ao tráfico 
interno e internacional de pessoas e sobre medidas de atenção às vítimas tem problemas 
graves, como o fato de não estar equalizado com o que já prevê a Lei do Trabalho Escravo 
(Lei nº 10.803/2003). Além disso, desconsidera as diferentes formas de atenção aos direitos
das pessoas traficadas. "Não nomina a existência do CONATRAP e, na temática da adoção,
carece de mudanças para adequar-se aos avanços já existentes no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA)", observa.

            Ainda mais preocupante, diz a pesquisadora, é o fato de não prever a 
responsabilização ampla no que se refere às empresas que lucram com o tráfico de pessoas, 
mantendo apenas a responsabilização ao que considera “rede do tráfico”. "Este avanço já 
está previsto na legislação do trabalho escravo", avalia.

            Pesquisas recentes realizadas por Estela indicam que o tráfico de pessoas 
intrarregional é 93% do tráfico inter-regional. Desta forma, cai por terra a ideia de que 
predomina o tráfico de pessoas para a Europa.  Proporcionalmente, o número de pessoas 
traficadas para o trabalho é maior que para a exploração sexual. E está crescendo o número 
de notificações de tráfico de meninas e meninos. 

 

 

 

 

http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/trabalho-escravo/lei_10803_03.pdf
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=611445
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=611445


ENTENDA COMO FUNCIONA A CEDAW:

            Adotada pelas Nações Unidas em 1979 e em vigor a partir de 1981, a Convenção 
CEDAW, também conhecida como Convenção da Mulher, é considerada o mais importante 
instrumento internacional de proteção dos direitos humanos das mulheres. Firmada por 187 
países, a CEDAW instiga os Estados-Partes a promoverem todas as medidas para assegurar 
direitos e mudar a cultura patriarcal vigentes. 

            A cada quatro anos os países signatários da Convenção CEDAW devem apresentar 
um relatório periódico, submetendo-se à análise pelo Comitê e às Observações 
Conclusivas, também chamadas de Recomendações. A cada dois anos o Comitê destaca 
dois temas a serem apresentados pelos Estados-Partes como prioridade. A sociedade civil 
pode participar desse processo por meio de Relatórios Alternativos ou Relatórios Sombra. 
E, a partir de 1999, através de um Protocolo Facultativo assinado pelos países, se 
possibilitou também o acesso direto ao Comitê para denúncias de violações de direitos 
humanos das mulheres elaboradas pela sociedade civil, após o esgotamento de  todas as 
tentativas e recursos no país de origem.  

 

A SITUAÇÃO DO BRASIL NA CEDAW

            O Brasil se tornou um Estado-Parte signatário da Convenção CEDAW em 1984, e 
adotou o Protocolo Facultativo em 2001. 

            Desde 2002, a cada quatro anos, presta contas das ações realizadas em prol da 
eliminação da discriminação da mulher. Em fevereiro de 2012, em Genebra, o Brasil 
apresentou seus resultados na 51ª Reunião do Comitê. Nessa oportunidade, o organismo 
que fiscaliza a implementação da Convenção determinou que o país deveria apresentar, já 
em 2014, informações sobre dois temas destacados: saúde e tráfico de mulheres, dada a sua 
gravidade.

            Em fevereiro de 2014 o governo brasileiro apresentou seu Relatório, seguido do 
Relatório Alternativo elaborado pelo Consórcio Nacional de Redes e Organizações do 
Movimento de Mulheres do Projeto de Monitoramento da CEDAW. As informações foram 
analisadas na 59ª Sessão do Comitê CEDAW, realizada em outubro/novembro de 2014, em 
Genebra. O Follow-up traz o resultado desta mais recente avaliação. 


