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E agora Maria?

o amor acabou

a filha casou

o filho mudou

teu homem foi pra vida

que tudo cria

a fantasia

que você sonhou

apagou

à luz do dia

e agora Maria?

vai com as outras

vai viver

com a hipocondria.

Drumundana (1984), de Alice Ruiz. 
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Ancoradas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completou 70 anos, as Conferências 
Regionais de Promotoras e Procuradoras de Justiça reproduzem o princípio de que homens e mu-
lheres são iguais em dignidade e prosperam o objetivo fundamental asseverado na Constituição 
Cidadã de 1988 de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação.

A partir de dados quantitativos publicados pela pesquisa Cenários, do Conselho Nacional do Minis-
tério Público (CNMP), sobre a participação feminina no Ministério Público brasileiro, as Conferên-
cias inovam ao propor a construção de um diagnóstico subjetivo, baseado em um método pedagó-
gico e científico, fruto da exitosa I Conferência Nacional de Procuradoras da República ocorrida nos 
dias 15 e 16 de junho de 2018.

O desafio de desenvolver um diagnóstico, de forma qualificada e presencial, contemplando todos 
os 26 Ministérios Públicos Estaduais e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios foi supe-
rado pela parceria firmada entre a Secretaria de Direitos Humanos e Defesa Coletiva da Presidência 
do CNM com a Delegação da União Europeia no Brasil, por meio do projeto Diálogos Setoriais deno-
minado ”Perspectivas da Equidade de Gênero no Sistema de Justiça/Ministério Público”. 

A parceria tem propiciado uma abordagem comparativa entre o Brasil, a União Europeia e seus 
Estados Membros, com a finalidade de estimular novas posturas e novos olhares para fortalecer a 
presença de mulheres e de lideranças femininas, de modo a atuar pela implementação do Objetivo 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 5, da Agenda 2030 da ONU, um compromisso internacional 
assumido pelo Estado brasileiro de alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres 
e meninas.

Organizada por uma comissão plural e feminina e com o apoio da Escola Superior do Ministério 
Público da União (ESMPU), foi realizada, nos dias 28 e 29 de junho, a 5ª Conferência Regional de Pro-
motoras e Procuradoras dos Ministérios Públicos Estaduais da Região Sul, em Bento Gonçalves-RS, 
a última de cinco Conferências a serem promovidas durante o primeiro semestre de 2019. 

Este Memorial registra toda a agenda, os dados e os debates do evento e apresenta as propostas, 
aprovadas pelo plenário, resultado dos debates nas oficinas dos seis eixos temáticos: ingresso na 
carreira, condições de trabalho, políticas institucionais, políticas de equidade, carreira e outras jor-
nadas e empoderamento.

Neste documento, o Ministério Público reafirma seu compromisso institucional na busca obstinada 
por equidade de gênero e na promoção da igualdade como promoção do direito à diferença, da 
pluralidade, da convivência harmônica entre todos. Enquanto uma de nós, mulheres, estiver sendo 
vítima de violência, de discriminação e de exclusão, nenhuma de nós pode descansar.

Raquel Elias Ferreira Dodge
Procuradora-Geral da República 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 
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5ª CONFERÊNCIA REGIONAL DE 
PROMOTORAS E PROCURADORAS DE 
JUSTIÇA - EDIÇÃO DA REGIÃO SUL

Promovida pela presidência do Conselho Nacional do Ministério 
Público, em parceria com a Delegação da União Europeia no Brasil 
e com as Procuradorias-Gerais de Justiça dos Ministérios Públicos 
Estaduais da Região Sul, a 5ª Conferência Regional de Promotoras 
e Procuradoras de Justiça aconteceu nos dias 28 e 29 de junho, no 
Dall’Onder Grande Hotel, em Bento Gonçalves (RS), município da 
Serra Gaúcha. 

O evento integra o conjunto de cinco conferências realizadas em 
cada região do País, no primeiro semestre de 2019, e que compõem 
o projeto Diálogos Brasil-União Europeia: Perspectivas de Equidade 
de Gênero no Sistema de Justiça - Ministério Público. A iniciativa 
tem o objetivo de realizar um diagnóstico subjetivo, com base em 
método pedagógico e científico, sobre as relações de gênero nas 
carreiras dos Ministérios Públicos Estaduais. 

A União Europeia apoia e participa ativamente das conferências, 
possibilitando um intercâmbio de informações, experiências e boas 
práticas entre os Sistemas de Justiça do Brasil e dos Estados-Mem-
bros da UE, como também uma abordagem comparativa entre 
distintos contextos socioculturais. As conferências regionais visam 
a construir uma agenda comum entre nações, estreitar vínculos e 
estratégias de promoção da igualdade de gênero nos Ministérios 
Públicos brasileiro e de países europeus.  

Inspiradas no modelo da exitosa I Conferência Nacional de Procura-
doras da República, que aconteceu, em Brasília (DF), nos dias 15 e 
16 de junho de 2018, as conferências regionais seguem metodologia 
instituída pela Portaria CNMP-PRESI nº 8, de 31 de janeiro de 2019, 
cuja elaboração teve apoio da Escola Superior do Ministério Público 
da União (ESMPU), conforme Acordo de Cooperação celebrado 
entre a Secretaria de Direitos Humanos e Defesa Coletiva do CNMP e 
a ESMPU, em 17 de janeiro de 2019. 
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A estrutura da conferência e o método adotados 
estimulam as participantes a refletirem e opinarem 
sobre os desafios para ingresso, permanência e 
evolução na carreira. Ao final, as conferencistas 
elaboram e aprovam proposições de políticas 
institucionais que visam a reduzir desequilíbrios 
de gênero na carreira do MP. Trata-se, portanto, de 
um evento técnico, temático, reflexivo e de inte-
gração. 

Em Bento Gonçalves (RS), a programação do 
evento contou com solenidade de abertura, painel 
com ex-Procuradoras-Gerais de Justiça, mesa de 
depoimentos sobre as edições anteriores, oficinas 
simultâneas, roda de conversa, painel temático 
e plenária final. Nas oficinas, as participantes 
responderam perguntas previamente estabele-
cidas, relacionadas aos temas dos seguintes eixos:

Eixo I - Ingresso na carreira: recrutamento, seleção 
e capacitação

Eixo II - Condições de trabalho: saúde, segurança 
e bem-estar

Eixo III - Permanência na carreira: políticas institu-
cionais, cursos, capacitações, treinamentos e boas 
práticas

Eixo IV - Movimentação na carreira: critérios, difi-
culdades e políticas de equidade

Eixo V - Carreira e outras jornadas: gênero e família

Eixo VI - Empoderamento, lideranças e partici-
pação político-institucional: igualdade de gênero 
e políticas de equidade

O método propõe que, à medida que refletem 
sobre tais questões, as conferencistas identifi-
quem os problemas que precisam ser enfrentados 
institucionalmente. Com o diagnóstico, os grupos 
constroem proposições e recomendações, que 
são objetos de deliberação na plenária final. 

HOMENAGEADAS ESPECIAIS

A 5ª Conferência Regional de Promotoras e Procu-
radoras de Justiça homenageou a história e a 
memória de seis mulheres de referência da Região 
Sul, que se destacaram enquanto ativistas, artistas 
e intelectuais. 

As salas onde ocorreram as oficinas temáticas 
foram sinalizadas com os nomes e textos biográ-
ficos de Luciana de Abreu, Rosane Kaingang, 
Santa Catarina de Alexandria, Anita Garibaldi, 
Teresa Urban e Enedina Alves Marques. 

Na solenidade de abertura, Raquel Dodge afirmou 
que o objetivo da homenagem é evidenciar a 
diversidade de luta das mulheres, “que se dá em 
diferentes espaços: nas artes, na política e na 
ciência”.   

A seguir, conheça cada uma das homenageadas 
especiais da 5ª Conferência Regional de Promo-
toras e Procuradoras de Justiça - Edição da Região 
Sul. 

Sala Luciana de Abreu (RS)
Poetisa e professora, Luciana de Abreu nasceu 
em Porto Alegre, em 1847. A escritora se destacou 
nos meios culturais e saraus literários, tendo sido 
convidada para ingressar na Sociedade Partenon 
Literário, considerado à época como “a nata da 
intelectualidade porto-alegrense”. Foi vanguar-
dista no debate sobre a igualdade de direitos 
entre homens e mulheres, numa época em que a 
mulher só poderia ir da igreja para casa e da casa 
para a igreja. Faleceu aos 33 anos de idade, vítima 
de tuberculose. 

Sala Rosane Kaingang (RS)
Rosane Kaingang nasceu no Rio Grande do Sul, 
em 1962. Incansável na luta pelos direitos dos indí-
genas, foi a primeira mulher indígena a assumir 
uma Coordenação-Geral na Funai, em 2005. Nessa 
época, criou uma estrutura para apoiar projetos 
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de mulheres indígenas, incentivando a organi-
zação política dessas mulheres. Integrou a Arti-
culação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e a 
Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul. Foi 
uma das fundadoras do Conselho Nacional das 
Mulheres Indígenas (Conami) e uma das responsá-
veis pela missão do Conselho Nacional de Direitos 
Humanos (CNDH) que investigou as condições de 
vida e violações aos direitos das populações indí-
genas do Sul do Brasil. Faleceu em 2016, vítima de 
câncer.

Sala Santa Catarina de Alexandria (SC)
Santa Cataria de Alexandria nasceu em Alexandria, 
no Egito, por volta do ano 287 d.C. Foi uma jovem 
virtuosa, corajosa e bondosa que deu origem ao 
nome do Estado de Santa Catarina, sendo consi-
derada a Padroeira do Estado. Enfrentou precon-
ceitos, perseguições e violências, sem nunca ter 
a fé abalada. Assassinada de forma cruel, sua 
história seguiu como inspiração para tantas outras 
pessoas que a celebram todos os anos no dia 25 
de novembro.

Sala Anita Garibaldi (RS)
Ana Maria de Jesus Ribeiro, conhecida como Anita 
Garibaldi, nasceu em 1821, em Laguna, município 
de Santa Catarina. Revolucionária, entrou para 
a história brasileira por seu envolvimento direto 
na Revolução Farroupilha. Conhecida como a 
“Heroína dos Dois Mundos”, lutou ao lado marido, 
o revolucionário Giuseppe Garibaldi. Anita é consi-
derada um exemplo de dedicação e coragem e foi 
homenageada com a designação de dois municí-
pios, ambos no Estado de Santa Catarina: Anita 
Garibaldi e Anitápolis. Além disso, em 2012, foi 
sancionada a Lei nº 12.615, que determinou que 
seu nome fosse inscrito no Livro dos Heróis da 
Pátria, depositado no Panteão da Liberdade e da 
Democracia, em Brasília.

Sala Teresa Urban (PR)
Nascida em Curitiba, em 1946, Teresa Urban 
formou-se em jornalismo em 1967 pela Universi-
dade Federal do Paraná e foi pioneira na cobertura 
de assuntos ambientais na imprensa brasileira, 
tendo produzido uma extensa obra, composta de 
27 títulos, com ênfase em ambientalismo, direitos 
humanos, política e até ficção. Considerada uma 
combatente do regime militar, Teresa foi presa 
diversas vezes, torturada e exilada no Chile de 
1970 a 1972. Teresa morreu em 2013 em decor-
rência de um infarto.

Sala Enedina Alves Marques (PR)
Enedina Alves Marques nasceu em 1913 em 
Curitiba. Ainda na infância, ajudava a mãe nas 
tarefas domésticas na casa do militar e intelec-
tual republicano Domingos Nascimento, em troca 
de instrução educacional. Em 1945, aos 32 anos, 
tornou-se a primeira mulher a se formar em enge-
nharia no estado do Paraná e a primeira enge-
nheira negra do Brasil. Como engenheira, parti-
cipou de diversas obras importantes no Estado, 
como a Usina Governador Pedro Viriato Parigot 
de Souza (maior central hidrelétrica subterrânea 
do sul do país). Em sua homenagem, foi fundado, 
em 2006, o Instituto de Mulheres Negras Enedina 
Alves Marques, empenhado em combater a invi-
sibilidade racial que atinge negras e negros em 
diversos setores. 
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SOLENIDADE DE ABERTURA

A presidente do CNMP e procuradora-geral da 
República reiterou o objetivo da conferência de 
criar um espaço confortável a fim de que as parti-
cipantes revelem percepções, opções e motiva-
ções sobre sua atuação institucional. “Queremos 
ouvi-las, registrar o debate e sua opinião, para 
que contribuam para a formação de um corpo 
de dados, pretensões, sugestões que permitam 
compreender o que fazem, sentem e enfrentam 
as mulheres que são membros do MP brasileiro”, 
explicou Dodge. 

Confiança e franqueza foram as palavras esco-
lhidas por ela para qualificar o ambiente de 
discussões que se buscava construir, em Bento 
Gonçalves. “Tenho certeza de que, neste dia e 
meio de trabalho, sairemos mais unidas, forta-
lecidas, porque nosso diálogo será franco e dire-
cionado para a construção da pauta da equi-
dade no Sistema de Justiça no Brasil e, muito 
especialmente, no Ministério Público brasileiro”, 
declarou. 

No que diz respeito ao desenvolvimento insti-
tucional, Raquel Dodge frisou que o assunto 
é recente e inédito, o que faz da conferência 
regional um movimento histórico para o MP 
brasileiro. “Vejo aqui que, a cada vez que 
tratamos do tema da presença feminina nos 
espaços de poder na nossa instituição, nós 
ainda estamos na presença daquelas que foram 
as primeiras. O que significa que esse movi-
mento ainda é inédito, recente e ainda está 
acontecendo”. 

Eu queria saudar muito 
especialmente vocês 
que vieram e acolheram 
este convite. Para nós, é 
uma honra, uma alegria 
e um incentivo”, afirmou 
Raquel Dodge ao dar 
início aos trabalhos da 
5ª Conferência Regional 
de Promotoras e Procu-
radora de Justiça, em 
Bento Gonçalves (RS). 
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AS CAMÉLIAS COMO SÍMBOLO E INSPIRAÇÃO

A 5ª Conferência Regional de Promotoras e Procuradoras de Justiça situa-se 
em um contexto de defesa da dignidade humana, em prol de liberdades. Para 
tanto, a comissão organizadora escolheu, como símbolo, as camélias. As flores 
japonesas adornaram o salão principal e os demais espaços de discussão. A 
escolha faz referência ao movimento abolicionista, de fins do século XIX, que 
elegeu a flor como símbolo de luta e de seus princípios.

Na solenidade de abertura, Raquel Dodge resgatou a história do Quilombo 
do Leblon, cujos negros fugidos cultivavam camélias como forma de obter 
renda frente à Casa Real. O imperador D. Pedro II, também botânico, as tinha 
como favoritas. “A camélia é uma flor que não despetala. Ela tomba. Ela cai 
por inteiro”, descreveu Raquel Dodge.

Por esse motivo e devido ao cultivo bem-sucedido no Quilombo do Leblon, 
os abolicionistas Joaquim Nabuco e Rui Barbosa adotaram as camélias como 
imagem do movimento pelo fim do escravismo no Brasil. Em sua casa, no Rio 
de Janeiro, Rui Barbosa plantou camélias vermelhas em frente à janela de seu 
quarto. Hoje, a Fundação Casa de Rui Barbosa, instituição que administra o 
local, preserva o jardim e o símbolo do movimento.

“Ano passado, eu escrevi para a presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa 
e pedi a ela que nos desse mudas dessas plantas, porque eu achava muito 
importante associar a ideia do Ministério Público com esse movimento aboli-
cionista, agora ressignificado como um movimento que luta por liberdade, 
igualdade e equidade, valores fundamentais para uma democracia forte”, 
contou Raquel Dodge ao explicar a escolha das camélias para decoração da 
5ª Conferência Regional. As mudas foram plantadas no jardim da sede da 
Procuradoria-Geral da República, em Brasília, no dia 13 de maio, data que se 
celebra a abolição da escravatura no Brasil.

Lutar por liberdades, igualdade, equidade e democracia é parte do papel 
institucional do Ministério Público brasileiro, como ressaltou Dodge. As camé-
lias, na conferência da Região Sul, vêm identificar esse compromisso.

CENÁRIO EUROPEU 

Na solenidade de abertura, a representante da Delegação da União Europeia 
no Brasil, Domenica Bumma, agradeceu à “valiosa parceria” dos últimos dois 
anos entre a UE e o CNMP. “Para a União Europeia, essa é uma parceria forte, 
baseada em convicções profundas e princípios compartilhados”, reforçou.

Em sua apresentação, a chefa da Seção Política, Econômica e de Informação 
da Delegação da UE mencionou estudos internacionais que confirmam o 
potencial das mulheres e a igualdade de gênero como princípio fundamental 
para o desenvolvimento sustentável. Segundo Domenica, pesquisas apontam 
que a economia global cresceria de 12 até 28 trilhões de dólares americanos 
até 2025, se as mulheres participassem da força de trabalho na mesma 
proporção que os homens. “Isso representaria um crescimento de 26%, o que 
equivale, para dar uma medida, ao PIB dos Estados Unidos e da China combi-
nados”, explicou.
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A OCDE também enfatiza projeções similares. Conforme Bumma, um estudo 
da organização evidenciou que, se as mulheres tivessem o mesmo acesso aos 
recursos produtivos que os homens, elas poderiam aumentar o rendimento 
das suas fazendas em até 30% e ampliar a produção agrícola total, “o que, 
outra vez, significaria poder retirar da fome 150 milhões de pessoas no mundo 
inteiro”, exemplificou. Para Domenica, “o empoderamento das mulheres não é 
apenas uma coisa certa a fazer, é também uma coisa inteligente, além de ser 
uma coisa humana”.

Assim como o Brasil, a Europa enfrenta desafios para assegurar a igualdade 
entre mulheres e homens. Domenica pontuou que as mulheres europeias 
recebem 16% menos que os homens em trabalhos iguais; elas representam 
somente 25% dos cargos de direção das maiores empresas registradas no 
continente.

Além disso, a Europa ainda expõe certo conservadorismo no imaginário 
social. Domenica ressaltou que 44% dos europeus pensam que as mulheres 
devem cuidar das suas casas e famílias e, em nove dos 28 Estados-Membros 
da UE, 70% dos europeus pensam dessa maneira. “Isso significa que ainda 
devemos, hoje, na Europa, como no mundo, mais do que nunca, mudar as 
mentalidades e os estereótipos sociais”, defendeu.

De acordo com Domenica, a União Europeia, nos últimos anos, tem inserido 
a igualdade de gênero como meta de sua atuação. Mais recentemente, em 
junho de 2019, o Conselho Europeu adotou conclusões preconizando ações 
a serem implementadas pelos Estados-Membros, para pôr fim à iniquidade 
salarial entre mulheres e homens. Além disso, a UE elaborou o Compromisso 
Estratégico para Igualdade de Gênero, que será renovado este ano, com orien-
tações de práticas de longo prazo, e tem procurado, por meio de parcerias, 
romper com o fenômeno do teto de vidro e denunciar as desigualdades e 
estereótipos de gênero.
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RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público  
e Procuradora-Geral da República

Ao longo do século XX, acredito que o marco regulatório mais importante a ser saudado é 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Ele situa a comunidade mundial 
num momento de transição muito difícil de ser administrado após a 2ª Guerra Mundial. Essa 
declaração traz poderosamente a cláusula da igualdade de todos. Ela não constitui isso 
como um direito. Ela apenas declara.

Ao longo dos anos seguintes, nos diversos países e no Brasil também, esta cláusula começou 
a ser internalizada nas legislações domésticas e produziu efeitos muito transformadores. 
Na área dos direitos civis, por exemplo, as mulheres passaram a poder gerir o seu próprio 
patrimônio depois de casadas, como a poderosa alteração do Código Civil. As mulheres 
passaram a ter o direito à guarda dos filhos, passaram a ter a integridade do próprio corpo 
— é o que faz a Lei Maria da Penha. As mulheres passaram a aspirar melhor educação — 
acesso à educação, em geral, tecnológica e à educação superior, porque precisávamos ter 
melhor renda, e a melhoria da renda depende da educação. 

Essas revoluções nas leis civis e trabalhistas derivam dessa noção que surge com a Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que diz que todos os seres humanos têm a 
mesma dignidade e devem ser tratados como iguais. 

Essa é uma revolução ainda em curso, e a nossa conferência se insere nesse contexto, 
que é o contexto de ir superando as barreiras que existem para a plena igualdade, para o 
tratamento respeitoso, para a participação igualitária. Que isso seja considerado normal, 
natural, e não excepcional. Que a primeira procuradora-geral de Justiça seja naturalmente 
sucedida por uma outra, no Estado ou na União, e que isso não seja entendido como uma 
exceção ocasional, mas algo que pode naturalmente acontecer, a depender da aspiração, 
do apoio que tem e da credibilidade do próprio trabalho.  
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DOMENICA BUMMA

Chefe da Secção Política, Econômica e de Informação da 
Delegação da União Europeia no Brasil

É honra para mim estar com vocês hoje, nesta 5ª e última edição das confe-
rências que cobriram o Brasil inteiro, possibilitando a troca de experiências 
e boas práticas, referentes à representatividade feminina no Ministério 
Público.

Gostaria de falar um pouco sobre a importância, para a União Europeia, 
da parceria com o CNMP. Para a União Europeia, essa é uma parceria forte, 
baseada em convicções profundas e princípios compartilhados. De ambos 
os lados, acreditamos fortemente que a equidade de gênero é um elemento 
fundamental de uma sociedade democrática, justa, tolerante, inclusiva e 
comprometida em garantir a equidade de oportunidades entre mulheres 
e homens.

Sabemos também que a equidade de gênero é necessária para alcançar 
o desenvolvimento sustentável em benefício das gerações futuras. Mas 
eu acho que o que fortalece ainda mais a nossa parceria é o fato de que 
estamos profundamente convencidos de que a equidade de gênero não é 
uma quimera, mas sim uma meta alcançável. 

Esse projeto, esta série de conferências, é uma demonstração clara; a 
presença de todas e todos vocês hoje, aqui, é a confirmação de que, no 
longo e difícil caminho para a equidade de gênero, cada passo para frente 
é uma conquista.”
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FABIANO DALLAZEN

Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público  
do Rio Grande do Sul

Recentemente, aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos a eleição para o 
Conselho Superior do Ministério Público. Dos cinco titulares eleitos pela 
classe, três são mulheres. Com esse incentivo e esse clima que se busca 
criar dessa interação, me parece que nós temos ainda muito o que avançar, 
mas o caminho começa a ser construído. E começa a ser construído de 
uma forma conjunta.

Eu tenho dito que o Ministério Público é grande, enquanto instituição, 
porque ele depende ou dependeu do trabalho de cada um de seus 
membros, a seu tempo e a seu modo. Hoje, nós temos a responsabilidade 
de continuar avançando. E, para isso, nós precisamos contar com todos. É 
importante que eu diga, porque eu acredito realmente nisso. 

Nós precisamos, dentro do Ministério Público, cada vez mais congregar. E 
a forma de congregar é respeitar as diferenças que nós temos. Cada um 
tem uma perspectiva, cada um tem um interesse. Mas, na medida em que 
eu respeito o interesse do outro e possibilito que ele participe da cons-
trução da instituição, em todas as suas posições, a instituição avança como 
conjunto.” 
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MARTHA BELTRAME

Promotora de Justiça do MP/RS e presidente da Associação do 
Ministério Público do Rio Grande do Sul 

Nós, mulheres aqui presentes, com o nosso espírito agregador, com a nossa 
competência, com nossa capacidade técnica dentro do Ministério Público, 
com nossa coragem e determinação, estamos prontas para superar todas 
as barreiras. Por isso, a importância dessa conferência, a fim de nós termos 
hoje uma efetiva participação dentro das estruturas e dos rumos do Minis-
tério Público brasileiro.

Na minha vivência e hoje, como presidente da associação, sei que nós 
temos que incentivar e possibilitar que mais mulheres, por meio da capa-
citação e da mudança de cultural, possam convergir para os interesses e 
crescimento da nossa instituição. 

Sabemos que a questão da igualdade não é só do feminino, por isso preci-
samos trabalhar no nosso dia a dia para buscar mudanças significativas e 
pensar, de forma contemporânea, na inclusão e na diversidade, que são 
igualmente importantes, não só na carreira profissional, mas no nosso 
desenvolvimento como seres humanos.

Cabe a nós, como instituição, seja o CNMP, sejam as Procuradorias-Gerais, 
sejam as associações, fomentar esse espaço de discussão e crescimento 
e garantir que nós mesmas sejamos agentes de transformação da nossa 
própria história.”
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LIZIANE BAYER 

Deputada Federal (PSB/RS)

Não há como falar sobre igualdade entre homens e mulheres, sem termos 
a oportunidade de chegar aos centros de poder. Nas estruturas de governo, 
no Parlamento, no Sistema de Justiça, precisamos estar presentes, fazendo 
valer nossa voz.

Quanto maior a presença feminina nesses locais, maior a representativi-
dade que teremos na formulação de políticas públicas para as mulheres 
e para todos os segmentos da sociedade. Isso é ainda mais importante 
quando falamos do Sistema de Justiça do nosso país. 

É com esse poder que as mulheres contam, muitas vezes, em momentos 
difíceis, na busca por uma reparação e garantia de direitos fundamentais, 
na proteção contra a violência, na formação de consensos, novas legisla-
ções, novos pactos em defesa de uma sociedade mais justa para todas nós.

Temos que fazer valer a igualdade dentro dos nossos espaços para que 
estes também sejam locais acolhedores às mulheres que nos buscam, para 
que nossas atitudes influenciem positivamente em toda a sociedade.”
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PAINEL: PROCURADORAS-GERAIS DE 
JUSTIÇA DE ONTEM E DE SEMPRE

A memória é matéria da narrativa, e é por meio dela que narramos histórias, 
muitas delas atravessadas de afetos. Foi com base nesse movimento que se 
realizou, na 5ª edição das conferências regionais, o painel Procuradoras-Ge-
rais de Justiça de Ontem e de Sempre. 

Ivana Farina, Eunice Carvalido, Simone Rocha e Ediene Santos comparti-
lharam com as participantes suas histórias institucionais, evidenciando 
desafios comuns em suas trajetórias e apontando caminhos e estratégias 
para as novas gerações.

Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público de Goiás por dois 
mandatos, Ivana Farina sucedeu Nilma Maria Naves Dias, a primeira mulher 
a ocupar o posto de PGJ no MP goiano. “Uma grande mulher e uma procu-
radora de Justiça que se abriu para o novo”, descreveu Ivana. 

Após se destacar como secretária da Associação Goiana do Ministério 
Público, em um contexto de reivindicações por melhores vencimentos para 
a categoria e até de paralisações, Ivana foi convidada a assumir a assessoria 
parlamentar da Procuradoria de Justiça sob comando de Nilma Dias.    “O 
MP/GO tinha como vencimentos 25% do que ganhavam os magistrados. Na 
assembleia de classe, foi proposto um certo valor. Eu achei aquilo absurdo, 
tratando da simetria, mas tratando de uma proposta mínima. Como secre-
tária da AGMP, pedi a voz na plenária e disse que negociava os vencimentos, 
mas não a minha dignidade”, relatou.

Quando assumiu a Procuradoria-Geral de Justiça, em Goiás, Ivana afirmou 
que “teve a preocupação de abrir caminho para outras mulheres”, tal qual 
fizera sua antecessora. Os cargos de direção e chefia do MP, em sua maioria, 
foram ocupados por mulheres.
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Na eleição do seu segundo mandato, relatou que foi alvo de “um movi-
mento sério de intimidação” em razão de denúncias a magistrados e 
parlamentares, que havia realizado na gestão anterior. O movimento 
não prosperou. Conforme relatou, foi candidata única, e sua classe 
demonstrou, segundo ela, o que “significa um MP comprometido”. 
Sem qualquer disputa, Ivana obteve grande quantidade de votos, 
sendo reconduzida ao cargo de PGJ. Dois anos depois, foi sucedida 
por outra mulher, Laura Maria Ferreira Bueno.

Eunice Carvalido iniciou sua carreira no MP goiano, mas logo depois 
ingressou no MPDFT, onde construiu uma trajetória longa e potente. Foi 
designada promotora de Justiça do então território geral de Roraima, 
para onde seguiu acompanhada de suas três filhas. “Eu morava no 
hotel do exército, não me separava das meninas, não, carregava elas 
para tudo que é lado”, lembrou. Ao retornar a Brasília, foi inicialmente 
vice-presidente da Associação do Ministério Público do Distrito Federal 
e Territórios. Logo depois, assumiu a presidência. 

Eunice foi a segunda mulher a assumir a Procuradoria-Geral de Justiça 
do MPDFT. “Eu tenho que confessar para todas e para os presentes que 
foi uma experiência formidável na minha vida profissional”, ressaltou. 

Segundo relatou, tomou posse como PGJ em um momento particular 
do MPDFT. Seu antecessor havia saído do Ministério Público acusado 
de corrupção. Em sua gestão, a buscou integrar novamente a insti-
tuição internamente e construir uma nova imagem do MPDFT diante 
dos demais órgãos e da opinião pública.

“Foram momentos dificílimos. Mas graças à compreensão dos colegas, 
nós conseguimos ajustar as coisas. As portas começaram a se abrir, eu 
tive que ir ao Parlamento, e isso foi repercutindo em todos os lugares. A 
primeira grande vitória que nós tivemos foi quando consegui algumas 
emendas. Assim, a gente pôde concluir a nossa sede”, detalhou. 

A satisfação de Eunice, ao concluir o mandato, foi perceber os resul-
tados concretos que havia alcançado. De acordo com ela, o MPDFT 
saiu fortalecido de um contexto de crise. Ela, ainda, implantou a 
gestão compartilhada e procurou mostrar “para as pessoas que todo 
mundo do Ministério Público é importante: o estagiário, o voluntário, o 
porteiro, o terceirizado, o promotor”, conforme pontuou.

Por fim, falou de reconhecimento. No fim da gestão, recebeu a notícia 
de que seu nome havia sido colocado “na mesa” para assumir uma 
vaga no Supremo Tribunal Federal. “Quando eu recebi essa notícia, eu 
pensei: ‘então, bom, eu devo ter escolhido pelo certo’”, declarou Carva-
lido.

Simone Rocha também lembra com orgulho de sua trajetória no 
Ministério Público do Rio Grande do Sul. Ao jogar luz no passado, 
afirmou que sua caminhada foi difícil, mas absolutamente grandiosa. 
“Tive embates pessoais, profissionais e familiares; a gente fica muito 
dividida enquanto mulher”, ponderou. “Mas acredito que eu tive o 
reconhecimento da minha instituição, tanto de mulheres como dos 
homens”, completou a procuradora de Justiça do MP/RS.

MEMORIAL | 5ª CONFERÊNCIA REGIONAL DE PROMOTORAS E PROCURADORAS DE JUSTIÇA - REGIÃO SUL

36



Em sua gestão, relata que vivenciou grandes disputas institucio-
nais, especialmente de ideias e princípios. Porém, conseguiu efetivar 
propostas relevantes, como a possibilidade de promotoras/es de 
Justiça serem candidatas/os à Procuradoria-Geral de Justiça e à 
implantação de um conselho de gestão compartilhada entre a admi-
nistração e procuradores.

Simone mencionou as pioneiras do MP/RS, como Sophia Galanternick, 
a primeira mulher a ingressar na instituição, em 1938, que, segundo ela, 
sofreu “percalços e preconceitos absolutos” em razão de ser mulher.

Para a procuradora de Justiça gaúcha, houve os avanços ao longo dos 
anos, especialmente em relação à representatividade feminina na 
instituição, garantida por meio do ingresso. No entanto, compreende 
que esta representatividade conquistada não é suficientemente reco-
nhecida a ponto de legitimar a presença das mulheres nos espaços de 
poder. “Isso ainda tem que ser reconhecido e enfrentado”, defendeu. 

Ediene Santos Lousado rompeu uma barreira de 410 anos no Minis-
tério Público baiano. Foi a primeira mulher, na história da instituição, 
a ocupar a Procuradoria-Geral de Justiça. Ingressou no MP/BA em 
1993 e, após 18 anos no interior do Estado, retornou a Salvador, onde 
iniciou sua trajetória em cargos de destaque.

“Coordenei o GAECO durante alguns anos, enfrentei greves da polícia 
militar. Com meu nome aparecendo, os cargos também foram apare-
cendo para que eu ocupasse. Assim, fui secretária-geral por dois 
mandatos. Em um certo momento, para ajudar os candidatos a procu-
rador-geral a integrarem lista, me foi pedido que eu emprestasse meu 
nome”, contou Ediene.

Esse foi o início do caminho à PGJ. Integrou a lista tríplice duas vezes. 
Foi nomeada procuradora-geral de Justiça pelo governador somente 
na segunda vez. Atualmente no cargo, Ediene escalou uma equipe de 
gestão majoritariamente composta de mulheres. “Eu as ouço perma-
nentemente. Elas me aconselham, é com elas que divido as dores, 
as alegrias, as dúvidas, porque todos os dias nós temos dúvidas”, 
ressaltou.

Para a procuradora-geral de Justiça da Bahia, as cobranças recaem 
mais fortemente quando são as mulheres que estão na chefia. “Nós 
não podemos errar quando somos a primeira procuradora-geral, 
nossa falha tem que ser mínima possível”, argumentou. Ediene consi-
dera que essa responsabilidade reflete as relações de poder entre 
homens e mulheres na sociedade. “Quando os homens erram, é 
humano; quando as mulheres erram, é porque são mulheres. Então, as 
cobranças são infinitamente maiores para nós”, reiterou. 

A estratégia para encarar tais desafios, de acordo com ela, é construir 
uma rede de apoio com mulheres fortes. “Eu sou o que sou e faço o 
que faço porque tenho mulheres fortes que me ajudam, a começar 
pelas minhas filhas”, afirmou a primeira procuradora-geral de Justiça 
da Bahia.
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IVANA FARINA NAVARRETE PENA

Procuradora de Justiça do Ministério Público de Goiás

Eu completei, neste ano, 30 anos de carreira. Inicialmente, eu quero dizer 
que faria tudo outra vez, se preciso fosse, Ministério Público. Daria, de novo, 
o meu melhor ânimo, o meu melhor ideal e a minha firme coragem de lutar 
por justiça.

Aqui, me permitam. Eu disse da irmandade de princípios e de ideais, e 
digo mais: nós não teríamos a 5ª edição de uma Conferência Regional de 
Promotoras e Procuradoras de Justiça, se não tivéssemos a primeira Procu-
radora-Geral da República brasileira. Seu caráter firme, a intrepidez, a capa-
citação diferenciada. Creio que nem mais nem menos, mas no limite do 
que é o nosso ofício e do que deve ser a nossa permanente atividade de 
busca por uma sociedade mais justa, mais livre, mais igualitária. 

Discutir equidade de gênero é, sim, papel do Ministério Público. Fazer 
dentro para fazer melhor para essa sociedade que nos demanda.”
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SIMONE DA ROCHA

Procuradora de Justiça do Ministério Público do  
Rio Grande do Sul

A mulher, quando faz essa caminhada, tem de fazer uma escolha, e é uma 
escolha difícil. Em primeiro lugar, uma escolha de dizer ‘eu vou me dispor 
a’. Às vezes eu reflito ― o que talvez seja um pensamento preconceituoso: 
será que eu cheguei lá, um dos pontos especiais, foi por que eu não tive 
filhos? E, assim, eu pude me dedicar à minha instituição? Talvez isso tenha 
facilitado, para eu poder me dedicar ao Ministério Público. Mas eu acho que 
foi além. Foram os desafios e os compromissos institucionais.

E, nisso, em comunhão com várias colegas, eu acredito que eu busquei, 
primeiro, a associação do Ministério Público e depois chegar à Procura-
doria-Geral de Justiça imbuída por uma missão e um compromisso: apro-
ximar o Ministério Público de hoje com o seu tempo. Eu vi essa distância 
muito grande na minha instituição. Eu tinha como viés e missão democra-
tizar o Ministério Público, valorizar e integrar mais os colegas com esses 
compromissos institucionais.

Nessa caminhada, eu acredito que formei uma equipe. As mulheres, talvez 
porque faz parte da sua peculiaridade, sabem trabalhar reconhecendo as 
parcerias. Daí, eu acredito que o fruto do meu êxito ― e acredito que tive, 
sim; saí honrada por olhar para trás e perceber que eu cumpri os meus 
compromissos ― foi resultado de um trabalho que nós tivemos em equipe.”
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EUNICE CARVALIDO

Procuradora de Justiça do Ministério Público  
do Distrito Federal e Territórios

A gente não pode desistir. Por mais que a montanha seja alta, você tem que 
caminhar meia hora por dia. A sua determinação de chegar ao topo não 
pode sofrer abalo. É isso que eu quero deixar aqui para que vocês reflitam. 
Nada, mas nada, pode impedir a nossa atuação junto ao Ministério Público. 
O Ministério Público brasileiro é uma instituição que só nos orgulha. A gente 
não pode traí-lo.

Reflitam sobre a importância da nossa instituição. As minorias precisam da 
gente, mas os grandes também precisam. O nosso roteiro é a constituição. 
Nós temos que pensar que a pessoa, efetivamente, sempre teve dignidade. 
E a gente tem que lutar por isso, tanto na área criminal como na área cível, 
administrativa, qualquer uma.

Quando eu as encontrar, mais velha, quero ter orgulho de pensar ‘um dia a 
gente conversou’. Não desistam do MP, por mais que a gente seja atacada. 
Eu defendo que a gente não precise ser contra os homens, não há neces-
sidade, ao contrário, a gente precisa aprender a conviver bem com os 
homens.

Eu acredito num futuro maravilhoso para o Ministério Público, principal-
mente porque está na mão de todas vocês.”
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EDIENE SANTOS LOUSADO

Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público da Bahia

O amor, o zelo e nossa gratidão pela instituição devem estar acima de 
qualquer coisa. Nada nos dignifica mais do que o trabalho que a gente faz 
pela instituição. Os reflexos que isso tem interna e externamente são muito 
fortes. Esses desafios que nós enfrentamos por causa do gênero têm que ser 
colocados na agenda. 

Nós estamos aqui construindo uma rede de apoio, para que as mulheres 
do MP brasileiro tenham a exata dimensão do seu papel institucional e 
dos espaços que elas precisam lutar para ocupar. Mas ela precisa desejar 
ocupar. É importante que a gente queira, construa nossas redes de apoio, 
faça a nossa estratégia, para que a gente venha a ser vencedora e ocupar 
realmente esses cargos, tendo a convicção de que nós teremos renúncias a 
fazer, mas que essas renúncias serão pequenas diante da grandiosidade de 
ocupar um cargo como esse.”
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MESA: DEPOIMENTOS SOBRE AS 
CONFERÊNCIAS REGIONAIS

Representantes de cada uma das edições anteriores da Conferência 
Regional de Promotoras e Procuradoras de Justiça se reuniram, em Bento 
Gonçalves (RS), para relatar às participantes da conferência da Região Sul 
suas vivências nos demais encontros. 

Em comum nas suas falas, a percepção de que o projeto proporcionou um 
espaço de troca seguro e acolhedor e que ele apenas é o início de um novo 
momento para o Ministério Público brasileiro.

Cley Martins, promotora de Justiça do MP/AM e participante da 1ª Confe-
rência, em Manaus, agradeceu ao CNMP e à União Europeia a iniciativa de 
criar um momento em que os MPs estaduais pudessem desenvolver uma 
reflexão sobre pautas relativas ao gênero. Cley afirmou que, no Amazonas, 
o encontro possibilitou a emergência de uma série de dados sobre as expe-
riências das mulheres na instituição.

Ela realçou temas como saúde da mulher, saúde mental e hormonal, que 
precisam ser continuamente pautados. “Esse é um direito visto diante da 
execução do nosso serviço e que não nos enfraquece nem nos torna menor 
do que um homem que não precisa fazer isso”, argumentou a promotora 
de Justiça. 

As representantes do Nordeste, Ediene Santos, do Sudeste, Carla Araújo, 
e do Centro-Oeste, Alice de Almeida, relataram os desdobramentos 
imediatos provocados pela conferência.

De acordo com Ediene, as promotoras e procuradoras do Ministério Público 
baiano estão se mobilizando para promover um encontro estadual seme-
lhante à conferência. “Nós promovemos uma reunião, que foi muito impor-
tante para a gente começar a fazer o desenho do evento que a gente quer. 
Claro que não será igual a este, mas será também sobre reflexão de gênero 
dentro da instituição”, informou Ediene.
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A promotora de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro Carla Araújo 
contou que, ao voltar para o seu Estado depois da 4ª edição da conferência, 
decidiu ensejar a mobilização das mulheres da instituição. Um grupo de 
WhatsApp tímido, formado por menos de dez mulheres, em quase um mês, 
chegou a 90 integrantes. “Domingo elas vão estar numa passeata, já fizeram 
camisas. Vamos ter em julho um encontro na nossa associação; em agosto 
eu mesma vou capitanear para fazer um evento nosso, das mulheres, 
porque eu sentia que as mulheres do Rio estavam esquecidas consigo 
mesmas”, elencou Carla.

Carla conseguiu mobilizar mulheres do MP de diferentes gerações, desde 
as admitidas nos recentes concursos até as procuradoras mais antigas. “Eu 
consegui fazer isso. Hoje estar aqui falando sobre isso é motivo de orgulho e 
de agradecimento, porque se não fosse essa iniciativa da conferência, cada 
uma ia continuar na sua, pensando na vida, sem perceber esse aspecto da 
mulher e do direito da mulher”, finalizou.

Alice de Almeida também relata o fortalecimento da articulação e comu-
nicação entre mulheres no MP/GO. “Nós temos um grupo de WhatsApp 
Mulheres do MP/GO, nem todas fazem parte. Foi um grupo que surgiu 
espontaneamente, mas nós temos em torno de 80 a 100 promotoras de 
Justiça. A partir da conferência, o grupo, que era morno, ferveu”, brincou a 
promotora de Justiça. 

Segundo ela, a conferência e, sobretudo, os painéis e as oficinas fizeram 
“com que colegas passassem a enxergar situações de vulnerabilidade e de 
preconceitos que, até então, nem elas mesmas enxergavam”, comentou 
Alice de Almeida, que atuou como relatora de uma das oficinas na 3ª Confe-
rência Regional. 
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CLEY MARTINS

Promotora de Justiça do Ministério Público do Amazonas

Nós vimos, no andamento da conferência, que nós, mulheres dos Ministé-
rios Públicos da Região Norte, estávamos entorpecidas e paralisadas, acre-
ditando que, pelo fato de chegarmos ao Ministério Público, sermos promo-
toras, já havíamos atingido o desafio final. Como se já havíamos cumprido 
uma missão.

Na conferência, nós olhamos para dentro do MP e observamos que, dentro 
da nossa instituição, ainda existiam muitas barreiras a serem vencidas. De 
tudo basicamente o que ficou foi a consciência de que nós não tínhamos 
chegado ao ápice, não. A luta continuava. Para gente, ao final, nós obser-
vamos que, ali naquela conferência, existia uma agenda de batalhas, de 
lutas institucionais mesmo.”
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EDIENE SANTOS LOUSADO

Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público da Bahia

A conferência na Bahia aconteceu no mês de março; foi maravilhosa porque 
operou, em todas nós, mulheres do Ministério Público da Bahia, uma visão 
que até então estava adormecida. Nós não tínhamos feito, ainda, o enfren-
tamento necessário de um tema que nos é tão caro e tão importante. A 
conferência trouxe esse olhar que, antes, não existia ou, pelo menos, não 
estava despertado.

Agora, a reflexão feita na conferência ― que a UE, o CNMP e as nossas 
mulheres guerreiras e combativas levaram aos cinco cantos do País ― 
precisa deixar sementes. Deixou sementes na Bahia, deixou sementes em 
Manaus, certamente deixou na região Centro-Oeste, em Goiânia, e em São 
Paulo, na Região Sudeste. 

Mas essas sementes precisam ser regadas. Daqui, nós precisamos sair com 
ideias, com atitudes, nós precisamos sair com um novo olhar e com um 
comportamento diferente, para realmente promover as mudanças neces-
sárias para que nós possamos ocupar o nosso espaço, com dignidade e da 
forma que merecemos.” 
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CARLA ARAÚJO

Promotora de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro

Eu voltei para o meu Estado, após a 4ª Conferência, e estamos fazendo 
mudanças. Havia um grupo no WhatsApp, com oito ou nove mulheres. 
Bom, hoje, nós somos 90; domingo elas vão estar numa passeata, já 
fizeram camisas. Vamos ter em julho um encontro na nossa associação. 
Em agosto, eu mesma vou capitanear para fazer um evento nosso, das 
mulheres, porque eu sentia que as mulheres do Rio estavam esquecidas 
consigo mesmas. 

Eu consegui fazer isso. Hoje, estar aqui falando sobre isso é motivo de 
orgulho e de agradecimento, porque, se não fosse essa iniciativa da confe-
rência, cada uma ia continuar na sua, pensando na vida, sem perceber esse 
aspecto da mulher na instituição e na família. 

Agradeço a oportunidade de todo esse movimento, porque eu acho que, às 
vezes, a gente precisa de um sacode para dar um movimento. E, da 4ª para 
a 5ª conferência, eu sofri esse sacode, por isso eu agradeço muito.”
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ALICE DE ALMEIDA FREIRE

Promotora de Justiça do Ministério Público de Goiás

Eu quero dizer que recebi com muita honra o convite para estar aqui hoje. 
Primeiro, a indicação das minhas colegas, que participaram da Conferência 
do Centro-Oeste. Eu fui relatora de uma das oficinas e percebia, na fala e 
nas angústias das participantes, que elas muitas vezes tinham uma visão 
míope da sua própria condição na instituição.

As condições de preconceitos eram invisíveis, inclusive, a elas mesmas. A 
conferência e, sobretudo os painéis e as oficinas, faziam com que as colegas 
passassem a enxergar situações de vulnerabilidade e de preconceitos que, 
até então, elas nem mesmo enxergavam.

Isso foi muito gratificante. Para vocês verem, a importância desse momento 
de troca, esse momento que é tão íntimo, nosso, e que foi proporcionado 
por uma mulher como a nossa Procuradora-Geral da República, Dra. 
Raquel Dodge. Uma mulher fina, elegante, determinada e de fala mansa, 
mas muito obstinada. Sem esse olhar dela, talvez eu não estivesse aqui 
compartilhando com vocês coisas que eu jamais disse a ninguém.”
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EXPEDIENTE

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e Procuradora-
-geral da República
Raquel Elias Ferreira Dodge

Secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva do CNMP
Ivana Farina Navarrete Pena

Secretária-geral do CNMP

Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP

Delegação da União Europeia no Brasil

RODA DE CONVERSA

A roda de conversa da 5ª Conferência Regional de Promotoras e Procuradoras de 
Justiça recebeu como convidadas especiais a profissional de relações públicas 
Luana Daltro e a repórter do jornal Zero Hora Iarema Soares. Em pauta, temas como 
racismo, representatividade, negritude e comunicação. 

No jardim de camélias, como foi decorado o ambiente do diálogo, Luana e Iarema 
dialogaram com as conferencistas e comentaram questões colocadas por Raquel 
Dodge e Domenica Bumma, e pelas integrantes da comissão organizadora da 
conferência, Jacqueline Orofino, Ana Teresa Freitas e Cristina Melo.

“Como cada uma de vocês enxerga o trabalho que faz as mulheres promotoras e 
procuradoras de Justiça dentro do Ministério Público em favor de outras mulheres?”, 
indagou inicialmente Dodge às convidadas. 

Em sua resposta, Luana Daltro pontuou que a instituição, de um modo geral, ainda 
se mostra “distante, inacessível e verticalizada” em relação à sociedade. Para ela, 
este fato decorre principalmente da própria composição do Ministério Público, 
pouco plural e diverso, cuja ausência de pessoas negras ainda se impõe. “Como 
a gente vai se enxergar nesses espaços ou, pelo menos, ter uma relação de maior 
proximidade e afetividade, se nós não nos enxergamos nele?”, questionou Luana.

A profissional ressaltou a importância das instituições de poder estarem preparadas 
para acolher a diversidade da população. “Se a gente não puder contar com isso, 
com quem a gente vai contar?”, enfatizou. Nesse aspecto, Luana Daltro chamou a 
atenção para a necessidade de um debate sobre equidade de gênero no MP atra-
vessado também pelas questões raciais. 

A repórter Iarema Soares concordou com a colega. Segundo ela, a interseccionali-
dade entre gênero e raça é fundamental para compreender os fenômenos de desi-
gualdade no Brasil. Ela mencionou dados do Mapa da Violência, de 2015, que apre-
sentaram redução, em dez anos, no número de feminicídios de mulheres brancas 
e crescimento nos feminicídios de mulheres negras. “Enquanto o feminicídio das 
mulheres brancas caiu 10%, o das mulheres negras aumentou em 54%. Então, onde 
é que estão as políticas públicas que não alcançam as mulheres negras? Por que 
não estão alcançando as mulheres negras?”, levantou a questão.  
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TÁTICAS PARA TRANSFORMAÇÃO

A representante da Delegação da União Europeia no Brasil, Domenica 
Bumma, inseriu na discussão o papel da imprensa na construção de uma 
linguagem conciliatória e eficaz para propagar o discurso da equidade. 
Bumma perguntou às convidadas como a pauta de gênero pode ser “abra-
çada por uma maioria da população”.

Em resposta, Luana Daltro afirmou que vê, na emergência das novas mídias, 
uma oportunidade para produzir conteúdos de comunicação contra-hege-
mônicos. “É um avanço muito significativo, porque pessoas que normal-
mente não tinham voz, que eram silenciadas e que passam por algum tipo 
de opressão, conseguem ter voz por esses canais”, opinou.

Segundo Luana, novos canais, como redes sociais e plataformas de vídeo, 
são tecnologias que podem alcançar um número considerável de interlo-
cutores e auxiliar na formação sobre gênero, raça e feminismos. “Pode-se 
começar pelos conceitos mais básicos para adentrar em complexidade e, 
assim, gerar essa mudança”, sugeriu a profissional de relações públicas.

EMBRANQUECIMENTO E RACISMO

Ao ser indagada por Ana Teresa Freitas sobre a dificuldade de algumas 
mulheres negras assumirem sua negritude, Iarema comentou questões 
sociohistóricas do Brasil relacionadas ao processo de embranquecimento.

“No Brasil, a gente tem uma situação muito particular, que é o processo 
de embraquecimento pelo qual as pessoas negras passam. Conforme se 
vai ascendendo socialmente, as pessoas tendem a te enxergar e a imputar 
a você características brancas que, no imaginário social, são entendidas 
como características boas”, argumentou.

Conforme explicou, o fenômeno de embranquecimento consiste numa 
negação da identidade negra, com o objetivo de permitir que pessoas 
não brancas estejam autorizadas a frequentar determinados espaços e a 
desempenhar determinados papéis sociais. Nesse ponto, Iarema foi cate-
górica: “É também um processo de racismo, isso se chama racismo”.

Ela argumentou que as pessoas negras operam estratégias de “embran-
quecimento” porque, “se embranquecendo, negando a sua identidade, 
a passabilidade delas nos espaços será facilitada. Mas ela é facilitada até 
onde os brancos deixam”, alertou a repórter. É devido a tais propriedades 
que, segundo Iarema, “o racismo é um crime perfeito”. “O racismo te sabota. 
Se tu ascendes, ele te sabota duplamente, porque tu ainda vais te parecer 
com o teu opressor”, explicitou a profissional.
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LUANA DALTRO

Relações Públicas

Eu acredito que a relação de poder que a sociedade, de um modo geral, 
acaba percebendo dos Ministério Públicos e demais órgãos de Justiça é 
de uma relação distante, como se não fosse acessível, muitas vezes. É uma 
relação verticalizada, não é algo que traz o conforto e o acolhimento que, 
talvez, muitas mulheres precisam.

Eu acho que vocês exercem um papel fundamental, porque a gente sabe 
que, enquanto mulheres, na sociedade, somos negadas de vários direitos, 
que permeiam diferentes esferas, e não seria no âmbito da Justiça que isso 
seria diferente.

Eu sei que todas estão aqui justamente para fazer essa mudança no Brasil, 
não somente na Região Sul. Que consigamos fazer essas mudanças de uma 
forma mais efetiva, para que as mulheres — e eu falo mulheres periféricas, 
mulheres que não têm acesso, que recorrem ao serviço de órgãos esta-
duais de Justiça para conseguirem ter acesso a seus direitos, porque são 
cidadãs — realmente se sintam acolhidas e representadas. É essa relação 
que a gente precisa estabelecer. Eu espero que, de alguma maneira, em 
seus trabalhos, vocês consigam desempenhar isso, com maestria.”
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IAREMA SOARES

Repórter do Jornal Zero Hora

Eu acho este evento aqui muito importante. Nós estamos falando para diversas 
promotoras, a um público majoritariamente branco. As únicas duas pessoas negras, 
no evento, são Luana e eu. E, quando a gente tem essa plateia nos ouvindo, eu 
acho que a gente já está dando um passo em direção à equidade e em direção à 
igualdade de gênero, mas também racial, que é muito importante. A gente tem 54% 
da população do Brasil negra e a gente não vê essas pessoas ocupando determi-
nados espaços, ocupando espaços de poder. Isso aqui já é um primeiro passo muito 
grande que a gente está dando em direção a um futuro um pouco melhor.

Eu tenho duas relações com o Ministério Público, uma como cidadã e outra como 
profissional de jornalismo. Vou falar como cidadã, porque eu acho que é o que 
interessa aqui no momento. Eu me sinto muito distante do MP estadual e do MPF 
justamente por buscar — eu sempre procuro buscar nos espaços — uma represen-
tatividade, um par, uma pessoa que seja parecida comigo. Quando eu não vejo isso, 
eu tendo a ficar retraída, com um pouco de medo e receio. Se as pessoas que estão 
ali não refletem sobre a questão racial, eu não tenho como me sentir amparada e 
protegida por aquela instituição. Às vezes, isso pode soar muito dolorido, mas é 
dolorido viver isso. É estar em constante situação de medo e de receio, por achar 
que tu não vais ser protegida por ninguém.

Mas eu acho que esse espaço está sendo importante porque vocês estão nos 
ouvindo. Acho que, a partir de agora, vocês vão ter esse olhar um pouco mais 
acurado para a questão da interseccionalidade. É muito importante a gente ter isso 
em mente. Angela Davis diz: ‘quando uma mulher negra avança, toda a estrutura da 
sociedade se movimenta’. É realmente isso. E não só mulher negra, a mulher trans 
também. A gente precisa pensar nesses outros gêneros, a gente tem que universa-
lizar de verdade este gênero. Pensar a transexualidade também é muito importante, 
pensar a questão de raça é crucial, porque a vida é plural.”
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PAINEL TEMÁTICO: PERSPECTIVAS DE EQUIDADE 
DE GÊNERO - UMA PERCEPÇÃO FEMININA

O painel temático, em Bento Gonçalves (RS), promoveu um instigante debate 
sobre a condição sociohistórica das mulheres. Participaram da discussão a 
promotora de Justiça do MP/SC Chimelly Marcon; a procuradora de Justiça 
do MP/PR Mônica de Andrade; a procuradora de Justiça do MP/RS Sílvia 
Cappeli; e a advogada e pesquisadora portuguesa Antónia Barradas.

Em sua apresentação, Chimelly buscou situar a posição social das mulheres 
ao longo da história, desde as formas societais mais primitivas, passando 
pelas ideias forjadas pela Igreja Católica no medievo e pelo racionalismo 
iluminista, até as transformações contemporâneas incentivadas pelos movi-
mentos feministas no século XX. Tais movimentos, especialmente na década 
de 1960, passaram a questionar mais fortemente a posição de subordinação 
a que a mulher estava sujeita nos períodos anteriores da história.

Nesse percurso, Chimelly ressaltou “a construção social dos gêneros” e sua 
implicação no Direito. “Os gêneros foram construídos socialmente. Esse 
signos e símbolos foram incorporados pela nossa cultura, pela nossa dinâ-
mica, inclusive pelo próprio Direito”, explicou a pesquisadora. 

Em sua interpretação, Chimelly apontou que a construção do Direito “foi 
dada pelo masculino e para o masculino”. Exemplificou seu ponto de vista ao 
mencionar a Declaração Universal de Direitos. “A nossa primeira declaração 
de direito é inicialmente tarifada como Declaração Universal dos Direitos do 
Homem. O homem é o arquétipo de ser humano”, argumentou.

Conforme explicou, tais parâmetros começaram a ser desestabilizados em 
fins do século XIX, com o surgimento do movimento feminista, ainda desor-
ganizado, e mais incisivamente com o ativismo da década de 1960. Disso 
decorreu conquistas importantes para as mulheres, mas também muito 
recentes. “Os direitos humanos das mulheres só foram declarados expres-
samente na Convenção de Viena, em 1993. Havia resistência de se declarar 
que mulher tinha direito humano. Mulher tinha direito, mas era uma questão 
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feminina. Não era importante nem merecia atenção da comunidade interna-
cional”, detalhou a promotora de Justiça do MP/SC. 

Sílvia Cappeli, procuradora de Justiça do MP/RS, também chamou a atenção 
para a forma como o Direito, anteriormente e não muito distante no tempo, 
tratou a mulher. Cappeli frisou que tanto o Código Civil como o Código Penal, 
no Brasil, aprovavam a desigualdade de gênero. “Como era o Direito anterior? 
Eu vou ler porque é incrível como a legislação tem mudado de forma muito 
recente”, disse. E continuou: “o exercício do pátrio poder pelo varão; a perda 
do pátrio poder pela viúva que contraísse novas núpcias; ausência de virgin-
dade como erro essencial capaz de anular o casamento; deserdação da filha 
desonesta”, exemplificou Sílvia as desigualdades explicitadas na norma. 

EQUIDADE DE GÊNERO NO MP

A procuradora de Justiça do MP/PR Mônica de Andrade relatou a bem-suce-
dida experiência de apresentação de tese no Congresso Nacional do Minis-
tério Público de Belo Horizonte, em que um grupo de mulheres promotoras 
de Justiça pautaram criticamente as relações de gênero na instituição, 
ressaltando a existência do “teto de vidro” e as dificuldades de ascensão das 
mulheres aos cargos de poder.

“Foi o primeiro documento que nós temos registro que analisa a desigual-
dade de gênero nos espaços de poder do Ministério Público”, destacou 
Mônica. Construído a várias mãos, o grupo elaborou o texto por cerca de seis 
meses e, por meio de levantamento quantitativo sobre a presença de homens 
e mulheres em cargos de chefia nos MPs de todo o País, elas evidenciaram 
que “existe efetivamente uma desigualdade de gênero no Ministério Público”. 

“Foi muito difícil ter esses dados. A grande maioria dos Ministérios Públicos 
estaduais — o nosso foco — não tinha essa divisão e classificação de gênero 
nos seus registros. Foram contados os números de promotoras e procura-
doras, em cargos de chefia, manualmente, a depender da boa vontade do RH 
de cada MP. Não foi fácil obtê-los”, relatou a procuradora de Justiça.

Aprovada por unanimidade no grupo, a tese, segundo Mônica, “foi efetiva-
mente uma conquista” e “mexeu com a cabeça de muita gente”. Para ela, essa 
articulação funcionou como um alerta. “Afinal de contas, entram todos por 
concurso e pressupõe-se, então, uma igualdade, mas não é o que ocorre. 
Constatamos, na nossa tese, que havia uma absoluta desigualdade entre 
promotoras e promotores de Justiça no transcorrer da carreira e na ocupação 
dos cargos de liderança”, afirmou.

Um dos desdobramentos deste trabalho, no Paraná, foi a criação de um 
Grupo Interinstitucional de Estudos sobre a Igualdade de Gênero nas Institui-
ções do Sistema de Justiça, que tem reunido periodicamente promotores e 
juízes dos três níveis de intervenção. Outro desdobramento, naquele Estado, 
foi também a criação de uma diretoria da mulher na Associação do Ministério 
Público do Paraná. No âmbito nacional, mais um resultado foi a articulação 
para a criação do Movimento Nacional de Mulheres do Ministério Público.
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DIAGNÓSTICO PRELIMINAR

Antónia Barradas, perita especialista em gênero da União Europeia, que 
acompanhou todas edições das conferências, compartilhou, no painel 
temático, os resultados preliminares do levantamento que realizou sobre 
a percepção das mulheres do Ministério Público brasileiro a respeito do 
ingresso e permanência na carreira. Os dados foram coletados em todas as 
regiões do País, durante os encontros realizados em Manaus (AM), Salvador 
(BA), Goiânia (GO), São Paulo (SP) e Bento Gonçalves (RS). 

Segundo informou, ao serem questionadas se o fato de serem mulheres 
implicava especificidades no desempenho da função de promotora ou 
procuradora de Justiça, “a totalidade das mulheres inquiridas responderam 
em sentido afirmativo”, disse Antónia.

A perita explicou que as justificativas elaboradas “centraram-se, por exemplo, 
no fato de existirem questões relacionadas com a maternidade, tais como o 
direito a usufruir das licenças com o devido apoio institucional e sem discri-
minação”. As promotoras e procuradoras de Justiça também mencionaram 
a sobrecarga de trabalho devido à dupla jornada (profissional e doméstica), 
como também questões de segurança nas comarcas. 

Entre as demandas elencadas pelas entrevistadas para a melhoria da vida 
institucional, de acordo com Antónia Barradas, estão: mais incentivos ao 
aperfeiçoamento e à capacitação; mais segurança institucional e políticas 
específicas para evitar assédios moral e sexual e oferta de espaços, nas sedes, 
para apoio aos filhos e filhas crianças das profissionais. 

Uma informação relevante, tratada por Antónia, relaciona-se aos incentivos 
à participação na política institucional. A grande maioria das promotoras 
e procuradoras de Justiça responderam que a política, tal como ocorre, 
desestimula as mulheres a concorrerem aos cargos de liderança. “Surgem 
nomes masculinos para essas posições, e esses mesmos homens repetem a 
ocupação dos cargos mais visíveis, com o apoio de outros colegas, também 
eles homens. As participantes referiram ainda a falta de políticas de empode-
ramento, assim como outras barreiras implícitas e padrões masculinos que 
precisavam de mudar para que as mulheres viessem a ocupar posições de 
poder”, detalhou a perita. 

A fim de facilitar ou favorecer o exercício de posições de chefia e liderança, as 
entrevistadas propuseram “critérios de seleção mais objetivos e claros a nível 
de gênero, com base no mérito, a proporcionalidade nos cargos e cotas de 
gênero”, elencou Antónia. Elas também destacaram a importância de maior 
união entre mulheres, por meio da articulação de grupos de mulheres e capa-
citações “com o intuito de promover o empoderamento em processos eleito-
rais e posições de chefia”, informou Barradas. 

Para a perita especialista em gênero da UE, é essencial superar os desafios 
colocados. Em sua análise, ela compreende que eles “não só representam 
um custo econômico e social, mas são também psicologicamente danosos 
para as mulheres, envolvendo a sua desvalorização, depreciação e — em 
muitos casos — silenciamento”, alertou. 
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CHIMELLY LOUISE DE RESENES MARCON

Promotora de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina

Não sejamos ingênuas. A formação das alianças não ocorre em espaços 
neutros de poder. O poder masculino é alinhavado não na sede das Procu-
radorias-Gerais de Justiça, mas nos espaços alternativos onde só aos 
homens é dado acesso. Nesses espaços são discutidas e articuladas as 
lideranças e são construídas as sucessões, que nós, muitas vezes, assis-
timos à revelia. 

Daí vem a importância do nosso movimento e da nossa articulação femi-
nista. Feminista por quê? Porque nós precisamos alcançar esses postos 
de poder, mas nós precisamos alcançar irmanadas, abraçadas, uma segu-
rando a mão da outra, para que nós continuemos nesse processo evolu-
tivo. 

Não basta buscar o poder pelo poder, por projeto pessoal. Mas, sim, como 
projeto coletivo ― de rompimento desses muros mentais, de descons-
trução de estereótipos e condicionamentos identitários que vêm ao longo 
da história ―, com a finalidade de construir pontes.

Este momento exige que nós estejamos de braços dados com nossos 
colegas, mas ele exige protagonismo feminino. O protagonismo é e deve 
ser das mulheres, porque nós mulheres experimentamos e nós temos a 
vivência, ao olhar para aquilo que, muitas vezes, nos intimida.”
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MÔNICA LOUISE DE AZEVEDO

Procuradora de Justiça do Ministério Público do Paraná

Hoje, tenho que dizer que a questão de gênero é uma questão presente 
no Ministério Público. Nosso desafio é transformar isso em uma política 
institucional. Nessa perspectiva, tenho que destacar a iniciativa do MP/SC 
de apresentar ao procurador-geral, que assumiu recentemente o cargo, um 
plano de gestão contemplando a perspectiva de gênero. Acho que esse é 
um aperfeiçoamento que talvez nós possamos levar aos nossos Estados. 
Ter isso como uma questão que tem de ser tratada no plano institucional e 
do planejamento estratégico do Ministério Público.

A mensagem que deixo para as novas promotoras de Justiça — acho que 
tenho até uma dívida com relação às futuras gerações dentro e fora do MP 
— é realmente ter uma atuação incisiva, mais ativa. Somente assim nós 
iremos transformar internamente o Ministério Público em um modo efetivo 
de igualdade social, de justiça social e de transformação da nossa reali-
dade.” 
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SÍLVIA CAPPELLI

Procuradora de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul

Embora as mulheres tenham muito a aportar na proteção do meio ambiente, por 
sua visão holística e solidária, as agendas entre meio ambiente e mulheres se sepa-
raram, porque a agenda das mulheres ficou voltada para a não discriminação, para 
o direito à saúde e os direitos sexuais e reprodutivos; enquanto a agenda do meio 
ambiente busca o marco do desenvolvimento sustentável.

Embora essas agendas tenham muito a ver com vulnerabilidade, essas discussões 
correram paralelamente. E, por correrem paralelamente, houve perdas políticas 
para ambos, tanto para o meio ambiente quanto para as mulheres. 

O movimento feminista da década de 1960 é responsável, digamos, pela organi-
zação dos vários modelos do pensamento feminista. Em relação ao meio ambiente, 
surgem três correntes de ecofeminismo. A primeira delas é o ecofeminismo clássico, 
que prega o pacifismo e a proteção da natureza; a segunda é o ecofeminismo espi-
ritualista, que critica o modelo de desenvolvimento explorador; a terceira é o ecofe-
minismo construtivista, que prega que a consciência ecológica da mulher decorre 
da sua forma de pensar holística, interativa e comunitária.

Por outro lado, qual é essa relação entre meio ambiente e desigualdade de gênero? 
Existem conexões inexploradas. Por exemplo, nós ainda não questionamos o 
modelo tecnicista e econômico vigente. O domínio da natureza segue um modelo 
masculino predador, de senhor e de guerreiro. 

A minha conclusão é no sentido de que, embora não seja fácil estabelecer a conexão, 
as mulheres têm muito a contribuir para a proteção do meio ambiente. O futuro vai 
questionar as dicotomias entre natureza e cultura, humano e não humano, mascu-
lino e feminino, que não podem ser simplificadas, e o modelo de desenvolvimento 
vigente já dá mostras de exaurimento.”
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ANTÓNIA MARIA MARTIN BARRADAS

Perita de Equidade de Gênero da Delegação da União Europeia 
no Brasil

A ONU Mulheres no Brasil recomenda a paridade total entre mulheres e 
homens. Mas para isso é necessário um compromisso social e vontade 
política para propor leis, políticas públicas e recursos apropriados. E os 
homens podem e devem ser aliados nesse âmbito.

Cabe ao Direito combater esta e outras desigualdades e opressões, proi-
bindo qualquer tipo de discriminação e obrigando as devidas instâncias a 
tomar as medidas necessárias para contrariar as situações de verdadeira 
desigualdade social.

Vamos, então, continuar a avaliar os entraves à progressão das mulheres 
nesta carreira para erradicar discriminações, porque uma mera represen-
tatividade não basta.

Porém temos uma grande vantagem: o Direito está em contínua reelabo-
ração, porque é socialmente construído. Assim, são as dinâmicas sociais 
que operam essa transformação, que forçam a alteração dos seus meca-
nismos e que podem impregnar os sistemas jurídicos de visões focadas nos 
direitos humanos e na igualdade, sendo as teorias feministas do direito um 
vital contributo para essa luta.

É necessário disputar espaços de poder na carreira e criar mecanismos que 
rompam com o status quo. Lutar pela igualdade de gênero é assim, indubi-
tavelmente, uma decisão política, já que os direitos são conquistados, não 
nos são dados.”
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PROPOSTAS APROVADAS DURANTE 
A 5ª CONFERÊNCIA REGIONAL DE 
PROMOTORAS E PROCURADORAS DE 
JUSTIÇA - EDIÇÃO DA REGIÃO SUL

A plenária final é o momento da conferência destinado à discussão e 
votação das propostas elaboradas nas oficinas de cada eixo temático. Em 
Bento Gonçalves (RS), os debates foram coordenados pela presidente do 
CNMP, Raquel Dodge, pelos membros da comissão organizadora, Ivana 
Farina, Jacqueline Orofino, Ana Teresa de Freitas, Cristina Melo e João Akira 
Omoto, e pela convidada Ediene Santos Lousado. 

Durante a plenária final, a mesa realizou a leitura de cada proposição 
formulada nas oficinas simultâneas. As conferencistas puderam discutir o 
conteúdo das propostas, fazer destaques e reformulações.

Um total de 30 propostas foram aprovadas na 5ª Conferência Regional 
de Promotoras e Procuradoras de Justiça – Edição da Região Sul. Foram 
sugeridas ações institucionais que buscam maior representatividade femi-
nina no Ministério Público e que visam à igualdade de oportunidades para 
homens e mulheres na carreira. Confira cada uma delas, de acordo com o 
eixo temático. 
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EIXO I - INGRESSO NA CARREIRA: RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO

Temas discutidos:

• Atratividade da carreira;

• MP: uma instituição para mulheres?

• Conteúdo dos editais de concursos para ingresso na carreira;

• Modelo e programas das atividades acadêmicas de ingresso e vitaliciamento;

• Sistemas de cotas.

Coordenadora: Elisiane da Silva Moraes (MPPR)

Relatora Temática: Simone Maria Tavarnaro Pereira (MPPR)

Relatora de Ata: Isabela Ramos Philippi (MPSC)

Participantes:

Ana Adelaide Brasil Sá Caye (MPRS)

Lisete Erbes (MPRS)

Márcia Corso Ruaro (MPRS)

Paula Ataíde Athanasio (MPRS)

PROPOSTAS

Pugnar pela disponibilização de bolsas de estudo, na Fundação Escola do MP, seguindo o critério de 
cotas legais combinado com o mérito escolar/curricular, nos cursos preparatórios para o concurso de 
ingresso na carreira do Ministério Público.

Quantidade de votos: 30

Votos: Aprovo: 30

             Não aprovo: 0

             Abstenção: 0
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Promover a visibilidade do trabalho de Promotoras e Procuradoras de Justiça negras mediante a 
participação em eventos institucionais e de divulgação do MP, visando à criação de um ambiente favo-
rável ao acolhimento e um fator de estímulo para o ingresso e permanência na carreira.

Quantidade de votos: 26

Votos: Aprovo: 26

             Não aprovo:0

             Abstenção:0

Pugnar pela implementação de políticas institucionais voltadas a assegurar a participação de 
mulheres na composição da banca do concurso para ingresso na carreira do Ministério Público. 

Quantidade de votos: 29

Votos: Aprovo: 29

             Não aprovo: 0

             Abstenção: 0

Atuar pela garantia de condições diferenciadas às gestantes e lactantes, durante a realização do 
concurso, o curso de vitaliciamento e o período de estágio probatório.

Quantidade de votos: 27

Votos: Aprovo: 27

              Não aprovo: 0

              Abstenção: 0

Postular pela inclusão, de forma expressa, e com destaque, nos editais de concurso e conteúdo progra-
mático do curso de vitaliciamento, de matérias relacionadas à questão de gênero.

Quantidade de votos: 27

Votos: Aprovo: 27

             Não aprovo: 0 

             Abstenção: 0
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EIXO II - CONDIÇÕES DE TRABALHO: SAÚDE, SEGURANÇA E BEM-ESTAR

Temas discutidos:

• Igualdade de tratamento;

• Discriminação no trabalho;

• Assédio moral e sexual;

• Riscos do trabalho e do ambiente;

• A condição feminina reclama condições especiais?

• Sororidade x discriminação entre mulheres.

Coordenadora: Angela Salton Rotunno (MPRS)

Relatora Temática: Heloísa Crescenti Abdalla Freire (MPSC)

Relatora de Ata: Maria Aparecida Mello da Silva Losso (MPPR)

Participantes:

Carla Cabral Lena Souto (MPRS)

Inglacir Dornelles Clos Delavedova (MPRS)

Lisandra Demari (MPRS)

Marcia Leal Zanotto Farina (MPRS)

Tania Maria Hendges Bitencourt (MPRS)

PROPOSTAS

Pugnar pela implantação de sala especial para a coleta de leite materno e/ou amamentação.

Quantidade de votos: 30

Votos: Aprovo: 30

            Não aprovo:0

            Abstenção:0

Buscar a implementação de uma das modalidades de trabalho remoto para quem tenha filhos menores, 
doentes, pai e mãe idosos em condições especiais de cuidados ou com situações pessoais de saúde. 

Quantidade de votos: 28

Votos: Aprovo: 27

              Não aprovo: 1

              Abstenção: 0
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Solicitar a criação de auxílio-creche para membros e servidores, ou, alternativamente, que sejam 
implantadas creches ou realizados convênios com estabelecimentos próximos ao local de trabalho.

Quantidade de votos: 30

Votos: Aprovo: 25

            Não aprovo:4

            Abstenção:1

Pugnar pela divulgação dos termos manterrupting, mansplaining e gaslightning e outras formas de 
abusos, da quantidade de vezes que eles ocorrem e capacitar as mulheres para a devida reação. 

Quantidade de votos: 29

Votos: Aprovo: 29

             Não aprovo:0

             Abstenção:0

Pugnar pela criação de grupos de apoio na Instituição para debater e compartilhar as dificuldades, 
experiências e desafios na perspectiva de gênero. 

Quantidade de votos: 29

Votos: Aprovo: 28

             Não aprovo: 0

             Abstenção: 1

Buscar a implementação de ginástica laboral e noções de ergonometria na Instituição, ainda que seja 
de forma virtual, mormente em razão da nova demanda eletrônica E-Proc, Projudi, etc.

Quantidade de votos: 30

Votos: Aprovo: 26

             Não aprovo: 3

             Abstenção: 1

Pleitear a adoção de medidas que promovam maior sororidade intergeracional. 

Quantidade de votos: 30

Votos: Aprovo: 28

             Não aprovo: 1

             Abstenção: 1
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EIXO III - PERMANÊNCIA NA CARREIRA: POLÍTICAS INSTITUCIONAIS, 
CURSOS, CAPACITAÇÕES, TREINAMENTOS E BOAS PRÁTICAS

Temas discutidos:

• Especificidades necessárias;

• Incentivos;

• Atribuições;

• Especializações de ofícios;

• Capacitação - necessidades; dificuldades de participação em atividades pedagógicas etc.

Coordenadora: Eliana Volcato Nunes (MPSC)

Relatora Temática: Samia Saad Gallotti Bonavides (MPPR)

Relatora de Ata: Luciana Cano Casarotto (MPRS)

Participantes:

Andrea de Almeida Machado (MPRS)

Diolinda Kurrle Hannusch (MPRS)

Marcia Rosana Cabral Bento (MPRS)

Mônica Maranghelli de Avila (MPRS)

Sílvia Capelli (MPRS)

Propostas 

Requerer a observância da paridade, ou no mínimo da representatividade feminina, na instrução dos 
cursos de formação, de ingresso na carreira, de capacitação, seminários, congressos e eventos promo-
vidos ou apoiados pela Instituição e órgãos associativos, em todas as áreas de atuação ministerial.

Quantidade de votantes: 30

Votos: Aprovo: 28

             Não aprovo: 2

             Abstenção: 0
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Solicitar a formação de cadastro de membras e membros com formação acadêmica e/ou expertise 
profissional, interessadas/os em ministrar cursos de formação/capacitação, no âmbito da Adminis-
tração Superior e dos órgãos associativos.

Quantidade de votantes: 29

Votos: Aprovo: 26

             Não aprovo: 3

              Abstenção: 0

Pugnar pela garantia de paridade no deferimento de afastamentos da carreira para capacitação 
funcional, havendo multiplicidade de candidatas e candidatos em relação ao número de vagas.

Quantidade de votantes: 29

Votos: Aprovo: 26

             Não aprovo: 3

             Abstenção: 0

Requerer a criação e/ou manutenção de protocolo de prevenção, de atendimento às vítimas e de 
apuração dos fatos, para enfrentamento de assédio moral e sexual, visando à melhoria do ambiente 
organizacional para membras e membros, servidoras e servidores e estagiárias e estagiários.

Quantidade de votantes: 30

Votos: Aprovo: 27

            Não aprovo:2

           Abstenção:1
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EIXO IV - MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA: CRITÉRIOS, 
DIFICULDADES E POLÍTICAS DE EQUIDADE

Temas discutidos:

• Promoções/remoções - especificidades necessárias com impacto na movimentação (maternidade e 
cuidados com a família);

• Capacitação - critérios para movimentação e promoção por merecimento;

• Lotação em unidades de difícil provimento.

Coordenadora: Carla Mara Pinheiro (MPSC)

Relatora Temática: Ana Cristina Cusin Petrucci (MPRS)

Relatora de Ata: Ticiane Louise Santana Pereira (MPPR)

Participantes:

Andrea Cecim Fortes (MPRS)

Camile Balzano de Mattos (MPRS)

Fernanda Ruttke Dillenburg (MPRS)

Gisele Muller Monteiro (MPRS)

Maria Ignez Franco Santos (MPRS)

PROPOSTAS

Pugnar pela regulamentação da permuta temporária de forma a facilitar a mobilidade, com estabele-
cimento de critérios que contemplem interesses pessoais dos envolvidos. 

Quantidade de votantes: 29

Votos: Aprovo: 25

             Não aprovo:2

             Abstenção:2
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Requerer a criação de mecanismos que permitam às membras e aos membros, em ampla e transpa-
rente publicidade, manifestação de interesse aos cargos de assessorias e/ou designações.

Quantidade de votantes: 28

Votos: Aprovo: 25

             Não aprovo:3

             Abstenção:0

Solicitar a observância da participação proporcional e equânime de mulheres na ocupação de cargos 
de assessorias e/ou designações.

Quantidade de votos: 28

Votos: Aprovo: 27

             Não aprovo:1

             Abstenção:0

Pleitear a criação de programa de ‘integração profissional’ entre membras, com o objetivo de valori-
zação da experiência, antiguidade, aproximação funcional e fomento dos valores de empoderamento 
feminino.

Quantidade de votos: 28

Votos: Aprovo: 24

             Não aprovo:3

              Abstenção:1
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EIXO V - CARREIRA E OUTRAS JORNADAS: GÊNERO E FAMÍLIA

Temas discutidos:

• Carreira e vida privada;

• A revolução que não se completou: dupla jornada, em casa e no trabalho;

• É preciso optar: filhos ou carreira?

Coordenadora: Mariana Dias Mariano (MPPR)

Relatora Temática: Jacqueline Fagundes Rosenfeld (MPRS)

Relatora de Ata: Vanessa Bom Schmidt Cardoso (MPRS)

Participantes:

Angela Caren Dal Pos (MPRS)

Chimelly Louise de Resenes Marcon (MPSC)

Janine Borges Soares (MPRS)

Lisiane Messerschmidt Rubin (MPRS)

Monica Louise de Azevedo (MPPR)

Samia Saad Gallotti Bonavides (MPPR)

PROPOSTAS

Pugnar pela adoção de medidas para cumprimento das normas constitucionais e legais relativas à 
proteção da primeira infância, da pessoa idosa e da pessoa com deficiência, no âmbito institucional, 
especialmente com relação a familiares de membras e membros, promovendo a flexibilização da 
presença física nos locais de atividade. 

Quantidade de votos: 26

Votos: Aprovo: 19

             Não aprovo: 5

            Abstenção: 2

MEMORIAL | 5ª CONFERÊNCIA REGIONAL DE PROMOTORAS E PROCURADORAS DE JUSTIÇA - REGIÃO SUL

68



Requerer a normatização da ampliação do período de afastamento por licença-paternidade para 30 
(trinta) dias, prorrogáveis por igual período a pedido do interessado, com vistas a estimular o convívio 
familiar e a distribuição das atividades de cuidado por ambos os genitores.

Quantidade de votos: 26

Votos: Aprovo: 19

             Não aprovo: 6

             Abstenção: 1

Solicitar a criação de programa permanente de saúde física e mental com atenção especial às mulheres 
do Ministério Público, que inclua redes de apoio institucional, psicológico, de adesão voluntária, para 
auxiliar a lidar com os desafios da profissão e demais intercorrências do ciclo da vida pessoal.

Quantidade de votos: 26

Votos: Aprovo: 22

             Não aprovo: 4

             Abstenção: 0
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EIXO VI - EMPODERAMENTO, LIDERANÇAS E PARTICIPAÇÃO POLÍTICO-
INSTITUCIONAL: IGUALDADE DE GÊNERO E POLÍTICAS DE EQUIDADE

Temas discutidos:

• Composição de colegiados;

• Participação em funções de coordenação;

• Participação em grupos de trabalho ou em forças-tarefas;

• Participação em mesas de painéis, congressos, seminários e cursos promovidos no âmbito do Ministério 
Público;

• Há temas mais femininos e outros mais masculinos?

Coordenadora: Ivana Machado Battaglin (MPRS)

Relatora Temática: Lenir Roslindo Piffer (MPSC)

Relatora de Ata: Cristina Corso Ruaro (MPPR)

Participantes:

Carla Carrion Fros (MPRS)

Christianne Pilla Caminha (MPRS)

Claudia Ferraz Rodrigues Pegoraro (MPRS)

Mariana Bazzo (MPPR)

Martha Silva Beltrame (MPRS)

Simone Mariano da Rocha (MPRS)

PROPOSTAS

Pugnar pela realização de debates, capacitações, palestras, com membras e membros, sobre o tema 
equidade de gênero, de forma permanente, com atenção especial para os cursos de ingresso, vitalicia-
mento e formação continuada.

Quantidade de votos: 28

Votos: Aprovo: 28

            Não aprovo: 0

            Abstenção: 0
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Pleitear a promoção de encontros periódicos de discussão nos Ministérios Públicos para estimular a 
reflexão das mulheres sobre equidade de gênero na Instituição, bem como a participação da mulher 
em espaços de liderança.

Quantidade de votos: 24

Votos: Aprovo: 23

            Não aprovo: 1

            Abstenção: 0

Postular a criação de núcleos de gênero nos Ministérios Públicos onde ainda não foram implantados.

Quantidade de votos: 27

Votos: Aprovo:26

             Não aprovo:1

            Abstenção:0

Buscar a implementação de fórum permanente de discussão acerca do papel da mulher no Ministério 
Público.

Quantidade de votos: 28

Votos: Aprovo: 28

             Não aprovo: 0

             Abstenção: 0

Solicitar a inserção da equidade de gênero no planejamento estratégico dos Ministérios Públicos, 
como forma de apoiar a participação política das mulheres nos cargos de liderança.

Quantidade de votos: 26

Votos: Aprovo: 26

             Não aprovo: 0

            Abstenção: 0

MEMORIAL | 5ª CONFERÊNCIA REGIONAL DE PROMOTORAS E PROCURADORAS DE JUSTIÇA - REGIÃO SUL

71



ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES E AVALIAÇÃO

A 5ª Conferência Regional de Promotoras e Procuradoras encerrou um ciclo de encontros 
iniciado, em fevereiro de 2019, em Manaus (AM) e que passou por Salvador (BA), Goiânia 
(GO) e São Paulo (SP). O projeto percorreu as cinco regiões do País, com o objetivo de 
promover o debate sobre as relações de gênero no Ministério Público brasileiro e construir 
propostas para assegurar a equidade entre mulheres e homens na instituição.  

A secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva do CNMP, Ivana Farina, ressaltou o inedi-
tismo do projeto e seu caráter agregador, que somou experiências na intenção de cons-
truir um Ministério Público melhor. “Tudo feito com o desiderato muito firme de que todas 
essas ações sejam revertidas para o nosso aprimoramento institucional e humanitário. Que 
possamos fazer uso das oportunidades, que são inéditas”, declarou Ivana.

João Akira Omoto, diretor-geral da ESMPU e que contribuiu na formulação da metodologia 
das conferências, agradeceu a oportunidade de participar da série de encontros e de acom-
panhar a tomada de consciência que se desdobrou das reflexões desenvolvidas em cada 
conferência. 

Segundo Akira, as conferências deixam como legado, além das recomendações elaboradas, 
a crença de que o Ministério Público é local de promoção de transformação de realidades 
sociais. “Que nós possamos de fato transformar essa experiência em algo que possa sair das 
fronteiras daquilo que são os nossos gabinetes e as nossas instituições e que, com isso, nós 
possamos transformar não só internamente o MP, mas fazer realmente uma transformação 
social”, incentivou o diretor. 

A palavra final de encerramento da 5ª Conferência Regional de Promotoras e Procuradoras 
de Justiça coube à presidente do CNMP e procuradora-geral da República, Raquel Dodge. 
Ela afirmou que seu compromisso, na execução do projeto, fez parte de um sentimento 
“muito profundo de, como procuradora-geral da República, estimular uma pauta que forta-
lecesse o Ministério Público brasileiro”. 

Emocionada, Dodge afirmou que o fortalecimento do Ministério Público depende priorita-
riamente da presença de mulheres na instituição. Em sua visão, a temática da participação 
feminina no MP tornou-se uma pauta institucional, e assegurar seu fortalecimento transfor-
mou-se, para ela, em um dever que almejava cumprir. 

“O sentimento que já aflora em mim, ao pretender fazer essa conferência, era esse de 
estarmos mais juntas, unidas e integradas, compartilhando a mesma ideia de que é possível 
construir uma instituição cujos valores incluam equidade de gênero e repudiem assédio 
sexual, assédio moral, desigualdade dentro da instituição e na sociedade, discriminação 
de qualquer natureza. Tudo isso que nós precisamos valentemente não só apregoar como 
também praticar cotidianamente”, finalizou Raquel Dodge no encerramento da 5ª Confe-
rência Regional de Promotoras e Procuradoras de Justiça. 
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PESQUISA DE AVALIAÇÃO

Nas conferências regionais, as participantes avaliam as atividades realizadas, respondendo 
à pergunta: A conferência alterou a sua percepção sobre questões de gênero? Por quê?

Na Edição da Região Sudeste, em Bento Gonçalves (RS), todas as participantes respon-
deram sim. Elas avaliaram o encontro positivamente e, em sua maioria, salientaram que 
o espaço proporcionou a percepção de problemas comuns, a emergência de temas como 
a interseccionalidade de gênero e raça e a formação de consensos a partir de uma plurali-
dade de vivências e ideias. 

A pesquisa de avaliação, além disso, incentiva as promotoras e procuradoras de Justiça a 
descreverem, em três palavras, seus sentimentos em relação à conferência. Gratidão, empo-
deramento, sororidade, alegria, liberdade e confiança foram alguns termos destacados 
pelas conferencistas da Região Sul. 

Essa diversidade de sentimentos foi celebrada no encerramento da conferência. Ao final da 
discussão de propostas na plenária final, as participantes uniram as mãos formando um 
grande círculo e entoaram tradicionais cantigas de roda da cultura brasileira.

A seguir, confira o que foi escrito pelas promotoras e procuradoras de Justiça a respeito da 
experiência de participação na 5ª Conferência Regional – Edição da Região Sul.

RESPOSTAS À PESQUISA

“Porque nunca tive a oportunidade de discutir e pensar seriamente sobre esta 
questão.”

“Me fez enxergar questões de discriminação de gênero que antes me passavam 
despercebidas.”

“Porque fez refletir sobre a questão e perceber as dificuldades ainda existentes para 
ascensão na carreira.”

“Pelas informações sobre o assunto e vivências relatadas.”

“Muito embora eu estude sobre gênero há alguns anos, ouvir os relatos durante a 
conferência foi muito enriquecedor.”

“Porque passei a enxergar certas questões que considerava normais como preconcei-
tuosas.”

“Porque consegui ter uma nova percepção de questões que para mim já estavam 
resolvidas e aceitas como normais.”

“Porque me fez perceber muitas situações dentro da Instituição em que não existe 
equidade de gênero sobre as quais nunca tinha pensado.”

“As informações e depoimentos ampliaram minha visão sobre o assunto.”

“Porque melhorou muito minha percepção sobre o assunto e as dificuldades são de 
todas nós.”
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“Porque nunca tinha parado para refletir sobre o assunto.”

“Abriu a percepção das diferenças modificando um estado de observação para enga-
jamento.”

“Porque pude acessar as vivências de outras colegas e nos entender em diversidade, 
além das informações passadas.”

“Porque me fez refletir e enxergar questões que antes passavam despercebido acerca 
das diferenças das mulheres.”

“Porque permitiu obter outras percepções e vivências da desigualdade que nos cerca.”

“Por dar destaque a aspectos antes não descortinados sobre o tema.”

“Auxiliou na percepção dos vários olhares, ajudou a refletir sobre os anseios comuns e 
estimulou a integração entre as colegas.”

“Com as oficinas percebi que as dificuldades enfrentadas são comuns.”

“Porque até então não tinha a consciência das especificidades da condição feminina 
dentro da Instituição.”

“Percebi que outras mulheres tinham as mesmas preocupações, sendo realmente 
possível tentar modificações institucionais.”

“Porque os casos não são isolados.”

“Porque tive oportunidade de refletir sobre essas questões de forma mais aprofun-
dada, me aperceber dos ‘inimigos ocultos’ e debater com as colegas sobre os mesmos 
problemas.”

“Porque vi que abriu percepções para quem ainda não tinha essa consciência e 
renovou minha crença na necessidade de persistir e ampliar esse projeto.”

“Ela trouxe outras percepções sobre a matéria ampliando meu conhecimento e permi-
tindo visualizar detalhes em atitudes e condutas institucionais e deu visibilidade às 
questões de interseccionalidade.”

“Porque adquiri mais consciência da importância de ocuparmos espaços de poder, 
logo, de forma efetiva, propiciando o fomento e apoio moral para o assunto.”

“Diversas vivências corriqueiras de cunho eminentemente discriminatório não eram 
por mim percebidas. Tive a oportunidade de perceber o quanto limitada era minha 
noção acerca da concepção de gênero.”

“A união e a confraternização entre as mulheres do Ministério Público passam pelas 
mesmas dificuldades, as situações só mudam de endereço! Precisamos unir esforços! 
Ministério Público feminino uno e indivisível!”

“Ampliou meus conhecimentos e, por isso, possibilitou novas reflexões.”

“Ampliou minha percepção sobre o tema.”
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