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No uso da atribuição conferida pela art. 147, inciso I, do Regimento Interno do 

Conselho Nacional do Ministério Público, apresento a Vossa Excelência Proposta de Resolução com 

vistas a instituir a Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no Ministério Público, bem 

como dispor sobre a criação e manutenção, no âmbito do CNMP, de repositório online com dados de 

mulheres juristas brasileiras com expertise em diferentes áreas do Direito e que atuem em todas as 

áreas jurídicas – magistratura, Ministério Público, advocacia privada ou estatal, acadêmicas e 

servidoras públicas. 

 

Além disso, encaminho anexa a esta missiva a justificativa e o texto sugerido por esta 

Conselheira, requerendo a Vossa Excelência que a presente proposta seja recebida e distribuída a um 

Relator, para que, com a dispensa dos prazos regimentais, seja aprovada pelo Plenário. 

 

Brasília – DF, 28 de setembro de 2021. 

 

 

SANDRA KRIEGER GONÇALVES 

Conselheira Nacional do Ministério Público 
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J U S T I F I C A Ç Ã O 

 

 

A presente proposta visa instituir a Política Nacional de Incentivo à Participação 

Feminina no Ministério Público e regulamentar a criação e manutenção, no âmbito do CNMP, de 

repositório online com dados de mulheres juristas brasileiras com expertise em diferentes áreas do 

Direito e que atuem em todas as áreas jurídicas – magistratura, Ministério Público, advocacia privada 

ou estatal, acadêmicas e servidoras públicas, com vistas a ampliar a participação feminina no âmbito 

do Ministério Público.  

 

Registre-se, inclusive, que a Proposição em tela se harmoniza com outra Proposta em 

tramitação nesta Casa, de autoria desta Conselheira em conjunto com a Conselheira Fernanda 

Marinela, relacionada à padronização da equidade de gênero nas ações institucionais e educacionais 

das Escolas do Ministério Público brasileiro. 

 

Com efeito, a Constituição de 1988 projeta na vida de cada mulher brasileira o ideal 

de uma vida digna e plena de direitos. Nesse ponto, insta salientar que o art. 5º, caput, da Constituição 

Federal de 1988 prescreve que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, ressaltando em seu inciso I que homens 

e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. 

 

Aliado a isso, vale frisar que constituem objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, inciso IV, da CF). Tem-se, assim, que a igualdade 

de gênero constitui expressão da cidadania e dignidade humana, princípios fundamentais da 

República Federativa do Brasil e valores do Estado Democrático de Direito; 

 

No campo internacional, o Brasil ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre a 

“Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher” (Decreto n° 4.377/2002). Além 

disso, é membro fundador da Organização das Nações Unidas (ONU), que tem dentre os seus 
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), Agenda 2030, alcançar a igualdade de gênero e 

empoderar todas as mulheres e meninas, prevendo a garantia de participação plena e efetiva das 

mulheres e a igualdade de oportunidades para lideranças em todos os níveis de tomada de decisão na 

vida política, econômica e pública (5.5). 

 

Assim, é induvidoso que nas últimas décadas houve significativo avanço rumo a esse 

ideal de igualdade, mas o cenário ainda vigente é de expressiva assimetria entre homens e mulheres 

em todas as esferas (política, econômica, pública, dentre outros).  

 

Nesse diapasão, não podemos desconsiderar a histórica desigualdade de gênero, 

decorrente da construção de uma sociedade patriarcal, que excluiu durante muito tempo a participação 

efetiva da mulher nos espaços públicos. A título exemplificativo, o voto feminino no Brasil apenas 

foi conquistado em 1932 com a elaboração do primeiro Código Eleitoral e incorporado à Constituição 

de 1934, que estendeu o voto às mulheres solteiras e viúvas que exerciam trabalhos remunerados; ao 

passo que as mulheres casadas deveriam ser autorizadas pelos maridos a votar, na forma da lei civil. 

Somente com o Código Eleitoral de 1965 o voto feminino foi igualado ao masculino.  

 

Por outro lado, vale recordar que o Código Civil de 1916 considerava a mulher casada 

relativamente incapaz, de forma que a lei só lhe concedeu plena capacidade civil com o Estatuto da 

Mulher Casada (Lei nº 4.121/62), enquanto ela só veio a ter direito à dissolução dos vínculos 

matrimoniais com a Lei do Divórcio (Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977). 

 

As consequências desse histórico de legislações e relações sociais excludentes persiste 

até os dias atuais, o que enseja iniciativas para promoção da igualdade de gênero. A concretização 

desse ideal permanece um grande desafio. 

 

Nesse sentido, de acordo com o relatório The Global Gender Gap 2017, do Fórum 

Econômico Mundial (2017), o Brasil ocupa a 90ª posição no ranking de igualdade entre homens e 

mulheres, num total de 144 países, e pode demorar mais de cem anos para concretizar a igualdade de 

gênero nos critérios de participação econômica e de oportunidades, acesso à educação, saúde, 
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sobrevivência e participação política1. 

 

Vale pontuar que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) coleta, 

analisa e publica as “Estatísticas de Gênero” no Brasil2, que no contexto do presente debate 

constitucional, são absolutamente relevantes para a compreensão da necessidade da adoção de 

políticas públicas e ações afirmativas de gênero.  

 

O referido relatório, com informações atualizadas até 18 de maio do ano de 2018, 

indica que as mulheres dedicam aos cuidados de pessoas ou afazeres domésticos 73% a mais de horas 

do que os homens, percentual ainda mais expressivo na Região Nordeste, que atingiu patamar de 

80%. O estudo consigna ainda que as mulheres seguem recebendo cerca de 3/4 dos valores percebidos 

pelos homens e, mesmo com maior taxa de escolaridade, ocupam apenas 39,1% dos cargos gerenciais 

e se encontram sub-representadas na esfera da vida pública, de tal modo que o Brasil ocupa a 152ª 

posição entre os 190 países que informaram o percentual de cadeiras no Parlamento. 

 

Segundo o IBGE3, embora as mulheres superem os homens nos indicadores 

educacionais4, em relação aos rendimentos médios do trabalho, as mulheres seguem recebendo cerca 

de 63,4 % do que os homens recebem. O diferencial de rendimentos é ainda mais elevado na categoria 

ensino superior completo ou mais, na qual as mulheres receberam 63,4% do que os homens em 2016. 

No que tange à vida pública, os dados também são alarmantes. Embora as cotas eleitorais sejam 

obrigatórias no Brasil desde o advento da Lei nº. 12.034/2009, em 2017, o percentual de cadeiras 

ocupadas por mulheres em exercício no Congresso Nacional era de 11,3%. 

 

As conclusões do IBGE, também bem delineadas no estudo “Cenários de Gênero”, 

lançado pela Comissão de Planejamento Estratégico (CPE), em 20185, foram no sentido da 

 
1 Disponível em http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf Acesso em 1º/9//2021. 
2 Disponível em https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101551_informativo.pdf. Acesso em 02/02/2021. 

 
3 IBGE. Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil. 2018. Disponível em: 

<https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/materias-especiais/20453-estatisticas-de-genero-indicadores-

sociais-das-mulheres-no-brasil.html>. Acesso em: 1º set. 2021. 
4 A taxa de frequência escolar líquida ajustada no ensino médio dos homens de 15 a 17 anos de idade era de 63,2%, 10,3 

pontos percentuais abaixo da taxa feminina (73,5%). 
5 Disponível em 

 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101551_informativo.pdf
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constatação da “persistência da desigualdade de gênero entre homens e mulheres no Brasil”, 

entendendo-se que “de uma forma geral, o caminho a ser percorrido em direção à igualdade de gênero, 

ou seja, em um cenário onde homens e mulheres gozem dos mesmos direitos e oportunidades em 

todas as dimensões ainda é longo para as mulheres e ainda mais tortuosos se esta for preta ou parda 

e residir fora dos centros urbanos das Regiões Sul e Sudeste.” 

 

Analisando a questão sob o prisma institucional, importa frisar que, segundo dados do 

estudo “Cenários de Gênero”, lançado pela Comissão de Planejamento Estratégico (CPE), em 2017, 

os quatro ramos do Ministério Público da União – Ministério Público Federal, Ministério Público do 

Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – e as vinte 

e seis unidades dos Ministérios Públicos dos Estados têm 5219 promotoras e procuradoras e 7802 

promotores e procuradores, na proporção de cerca 40% de mulheres e 60% de homens. 

 

 

 

Cite-se ainda o diagnóstico da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais deste 

CNMP, constante da Publicação O Perfil dos Membros Idosos de Hoje e de Amanhã do Ministério 

Público Brasileiro: 

 

 
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/20180622_CEN%C3%81RIOS_DE_G%C3%8ANERO_v.FINAL_2.pdf. 

Acesso em 02/02/2021. 

 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/20180622_CENÁRIOS_DE_GÊNERO_v.FINAL_2.pdf
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Em paralelo, segundo apontado no “Diagnóstico da Participação Feminina no Poder 

Judiciário”, elaborado pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ) em 2019, as mulheres 

correspondem a 51,6% da população brasileira, enquanto as juízas representam apenas 38,8% do total 

de magistrados no País6. 

 

Cenário igualmente desproporcional foi identificado no projeto “Cite uma Mulher”, 

apontando dados da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) concernentes às referências 

bibliográficas mais mencionadas em textos produzidos por juízes e juízas, onde consta que não há 

nenhuma mulher dentre os 15 (quinze) autores mais lembrados. 

 

Diante do cenário aqui exposto e considerando que as políticas institucionais que 

visam à promoção da participação feminina são essenciais na busca por transformação da cultura das 

pessoas e das organizações, o Conselho Nacional do Ministério Público, no cumprimento de sua 

missão de coordenar o planejamento estratégico do Ministério Público, busca instituir com a presente 

 
6 ttps://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB_RELATORIO_Participacao_Feminina-FIM.pdf. Acesso 

em 02/02/2021. 



CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

GABINETE DA CONSELHEIRA SANDRA KRIEGER GONÇALVES 

 

 7/18 
 

Proposição uma política de incentivo à participação feminina.  

 

Nesse diapasão, a criação de um grupo de trabalho no âmbito do CNMP responsável 

pela elaboração de estudos, análise de cenários, eventos de capacitação e diálogo com as unidades e 

ramos Ministeriais, com o intuito de efetivar a política de incentivo da participação feminina, é 

essencial para atingir a igualdade de gênero. 

 

 A instituição de um repositório online de mulheres de juristas, por sua vez, é um dos 

instrumentos aptos a ampliar essa participação também no âmbito ministerial, proporcionando 

subsídios, por exemplo, para que as juristas sejam convidadas para eventos jurídicos como 

palestrantes ou painelistas, sejam citadas em peças processuais como referência bibliográfica, bem 

como designadas para compor comissões organizadoras e bancas examinadoras de concursos do 

Ministério Público. 

 

Aumentar a visibilidade e representatividade das mulheres é fundamental para obter 

uma identidade de percepção, materializando uma empatia intersubjetiva com vistas à concretização 

dos direitos fundamentais.  

 

Ressalto que na sistemática jurídica brasileira há referência expressa quanto à 

importância da busca da igualdade de gênero. Nossa principiologia é voltada a essa isonomia formal 

e nos guia para a procura da igualdade material, fática, real. A igualdade prevista no art. 5º, caput, da 

Constituição Federal de 1988 não obsta tratamentos diferenciados; ao contrário, revela a sua 

necessidade a fim de reduzir situações reais de desigualdade. 

 

Marrly A. Cardone dá o tom7: 

 

Entendemos pela expressão “evolução social da mulher” a conquista contínua feita 

pela mulher de direitos políticos, civis e trabalhistas, que a aproxima das condições 

de vida do ser humano do sexo oposto. A evolução social da mulher é, pois, um 

fenômeno constante. Enquanto a sua situação não fôr perfeitamente idêntica a dos 

homens em todas as esferas da vida em que seja possível atingir-se essa igualdade, 

presenciaremos sempre esse fenômeno. 

 
7 Marly A. Cardone. A mulher nas Constituições Brasileiras, p. 449. 
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Como observado por Moyara Estanislau8,  

 
Considerando que as sociedades valorizam mais as mulheres por seus atributos 

físicos, enquadra-as em arquétipos de beleza e reafirma a idéia de mulher objeto em 

detrimento de sua capacidade intelectual, o que acaba por desvalorizá-las enquanto 

indivíduos, tem-se que devem ser criadas Políticas Públicas que trabalhem as 

temáticas de valorização das diferenças de gênero e respeito mútuo entre os sexos, 

como forma de gerar igualdade material entre homens e mulheres.  

 

 

A Procuradora do Ministério Público do Trabalho Renata Coelho reforça o apelo da 

autora supracitada em outras palavras: 

 
O objetivo a ser perseguido é que a mulher não seja vista como ser de segunda 

categoria, nem como cidadã de segunda categoria. O que se almeja não é apenas 

mais mulheres neste ou naquele espaço, mas igualdade de oportunidades, de 

condições, equilíbrio entre os sexos em todas as esferas e responsabilidades da vida. 

O que se pretende é que a mulher tenha o direito de querer ser e de conseguir ser o 

que desejar, sem exclusão, sem preferência, sem limitação ou restrição baseados em 

seu sexo, sem estereótipos ou rótulos. (COELHO, Renata. A EVOLUÇÃO 

JURÍDICA DA CIDADANIA DA MULHER BRASILEIRA – breves notas para 

marcar o dia 24 de fevereiro, quando publicado o Código Eleitoral de 1932 e os 90 

anos do voto precursor de Celina Viana) 

 

Completando a inteligência delineada, Celso Antônio Bandeira de Mello aduz:  

 

 
Em verdade, o que se tem de indagar para concluir se uma norma desatende a 

igualdade ou se convive bem com ela é o seguinte: se o tratamento diverso outorgado 

a uns for “justificável”, por existir uma “correlação lógica” entre o “fator de 

discrímen” tomado em conta e o regramento que se lhe deu, a norma ou conduta são 

compatíveis com o princípio da igualdade; se, pelo contrário, inexistir esta relação 

de congruência lógica ou – o que ainda seria mais flagrante – se nem ao menos 

houvesse fatos de discrímen identificável, a norma ou conduta serão incompatíveis 

com o princípio da igualdade9. 

 

Por relevante, peço vênia para transcrever as seguintes passagens de publicação desta 

Conselheira no site Consultor Jurídico, que bem espelha as razões delineadas no presente Voto: 

 

 
8 ESTANISLAU, Moyara. Os Direitos das mulheres na busca da Igualdade de Gênero: sua promoção através das Políticas 

Públicas brasileiras. Belo Horizonte, 2009. 
9 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Princípios da Isonomia: Desequiparações proibidas e desequiparações 

permitidas, Revista Trimestral de Direito Público, Malheiros Editores, p. 81-82 
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A ocupação por mulheres de postos de exercício de poder institucional decorrente 

de políticas afirmativas não se constitui um menosprezo à capacidade das mulheres 

de galgar tais lugares, nem tampouco de estabelecer a priori que o lugar a elas 

concedido por imposições legislativas ou organizacionais é uma afronta à 

meritocracia.  

Políticas afirmativas não são uma maneira sub-reptícia de se alçarem postos de 

relevância, mas, sim, uma necessária percepção de que não haverá uma consciência 

coletiva em uma sociedade construída através do reforço do papel político do 

exercício de poder no espaço doméstico.  

Sem dúvida, as instituições que estruturam o Estado contemporâneo em seus 

diversos matizes foram moldadas pelos padrões masculinos de enxergar a sociedade. 

Igreja, Estado, a tripartição de poderes do Estado, concebida por Montesquieu, todos 

esses elementos foram estruturados durante séculos a partir de um modelo masculino 

de entender a sociedade.  

Em tal ideário, a caracterização das mulheres como pessoas sentimentais, apegadas 

aos maridos e filhos e como modelo de companheiras de encanto e 

sedução estava arraigada na sociedade europeia do século 18 e início do século 19. 

Com o individualismo liberal, essa ideia de "hierarquia natural" foi afetada. Mas de 

certo modo foi reafirmada como a família sentimental idealizada e bastante favorável 

a um modelo político que impingiria o papel social da mulher como um sujeito alheio 

a quaisquer concepções políticas.  

Enquanto as mulheres não eram mais vistas como ocupando uma posição em algum 

lugar entre homens e animais na grande cadeia do ser, o pedestal no qual "o anjo da 

casa" foi colocado era uma construção não menos confinante. De fato, nem foi menos 

desumanizante, porque foram os homens que definiram o tamanho do esforço 

humano, e eles naturalmente o definiram como as coisas nas quais os homens, e não 

as mulheres, se envolvem. 

No âmbito das percepções teóricas e não apenas sociais, na discussão do público e 

privado de Locke, por exemplo, define-se o poder político distinguindo-o das 

relações de poder que operam dentro dos limites da casa. Para autores como 

Rousseau e Hegel, há efetivamente um claro contraste entre a benevolência 

particularista da família e a necessidade da racionalidade e imparcialidade no âmbito 

do Estado. O pátrio poder é para tais construções teóricas um poder masculino.  

Essa teoria, segundo se pode inferir para o raciocínio aqui delineado de forma bem 

simplista, é em larga medida firmada em argumentos sobre a família e até 

relacionados à natureza da mulher. E paradoxalmente os teóricos políticos da 

contemporaneidade, reafirmando a concepção de esferas separadas, ignoram a 

divisão do trabalho dentro da família e, especialmente, as formas de dependência 

econômica que se estabelecem ali e, por conseguinte, nos espaços de poder. A 

família, pois, seria uma categoria política por excelência, mas, paradoxalmente, 

serve de argumento para separar o público do privado.  

Rawls, na sua teoria da justiça, embora inclua a família justa como parâmetro de 

desenvolvimento moral, não discute uma "justiça internalizada". Na obra de James 

Fishkin "Justice, Equal Oportunity and the Family", não há referência à divisão de 

trabalho entre os sexos, tampouco sobre a justiça inserida no contexto familiar. 



CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

GABINETE DA CONSELHEIRA SANDRA KRIEGER GONÇALVES 

 

 10/18 
 

Já para Gustav Radbruch, "nosso direito é masculino, condicionado em seu conteúdo 

por interesse masculino e modo de sentir masculino (especialmente no direito da 

família), mas masculino, sobretudo, em sua interpretação e sua aplicação, uma 

aplicação puramente racional e prática de disposições genéricas duras, diante das 

quais o indivíduo e seu sentimento não contam. Por isso, quis-se excluir as mulheres, 

também para o futuro, da participação ativa na jurisdição".  

Noutro giro, já no século 20, em 1963, Bett Friedan, no seu "A Mística feminina", 

descreve aos olhos da época como um fenômeno que, ao impedir as mulheres de 

crescer, não causa prejuízo apenas às mulheres, mas à saúde física e mental do país. 

Conformadas em ganhar menos e introjetadas no papel de cuidar, o modelo de 

família feudal causou, inquestionavelmente, desequilíbrios sociais e ficou 

introjetado na consciência coletiva, numa espécie de invisibilidade do papel da 

mulher na sociedade e solidificado também nos espaços de poder. E as lutas 

femininas e movimentos que nasceram a partir de Friedan tornaram a mulher 

independente, mas não conseguiram livrá-la do subjugo.  

A questão aqui não é, pois, quem ocupa o lugar de quem, mas que todos são iguais. 

O modelo de família, de instituições e sobretudo da estruturação de nosso sistema de 

Justiça pressupõe necessariamente a compreensão do que somos e como nos 

sentimos para sabermos que lugar ocupar no mundo.  

Para Solnit, linguagem é poder. E o poder da palavra pode transmitir não apenas o 

significado, mas o sentido. Se o homem ocupa uma categoria que tem as chaves da 

interpretação dos sentidos das coisas, é certo que é fundamental para a sociedade que 

tal sentido também possa ser formado de forma diversa à "epistemologia de Justiça". 

Os homens, postados em seu próprio lugar de fala, conduzem as leis e a interpretação 

do direito e não se colocam como mulher.  

As mulheres não tinham direitos e nem voz. Argumentar em sentido contrário era 

marginal, incompreensível. Hoje, ao contrário, os conteúdos normativos partem de 

princípios e conteúdos axiológicos de igualdade. A lei, então, precisa traduzir tais 

conteúdos. E as políticas afirmativas são esse reflexo. Aumentar a representatividade 

das mulheres é a única forma possível de conceber um outro olhar, uma nova 

epistemologia.  

Há uma mudança, uma espécie de caixa de pandora. No mito, a perigosa curiosidade 

da mulher abriu o jarro que os deuses lhe deram e soltou todos os males ali presos 

que invadiram o mundo. Em analogia à mitologia grega, não são os males que se 

espalharam, mas o reconhecimento de que mulheres são iguais e que a revolução de 

ideias acaba por atingir o comportamento. 

Os signos da renovação dessa discussão irrompem de reinvindicações que combatem 

por mudanças profundas na sociedade, oriundas, principalmente, de novas formas de 

lutas específicas dos trabalhadores, de minorias raciais, lutas pela reforma agrária e 

urbana, movimentos de mulheres, de menores abandonados, maior participação nas 

decisões políticas, contestações ecológicas etc. Desse modo, é preciso criar uma 

dimensão cultural capaz de englobar todas essas formas diferentes de manifestações 

da sociedade, que não são contempladas claramente pelas teorias políticas existentes. 

O objetivo dessa mudança é a realização da democracia, concretamente; a obtenção 

de uma cidadania plena, que além de política, possa também ser econômica e social, 
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contemplando amplo direito à informação e ao acesso às novas tecnologias. 

(...) 

Nós temos de assumir nosso lugar de fala, mudar a cultura e o nosso próprio 

entendimento sobre o quão iguais e com direitos temos de estar nos lugares e postos 

chave. Há uma polícia voluntária que procura manter as mulheres no seu lugar. Se 

tiverem sucesso, serão infelizes; se tiverem dinheiro e poder, estarão sozinhas. Da 

competição implacável, do individualismo duro e agressivo, ao consumo ilimitado10. 

 

Com efeito, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) possui atribuição 

constitucional para sugerir um norte, estimulando a vocação que move o Ministério Público em cada 

lugar do Brasil, de forma que a iniciativa do CNMP é tão necessária quanto urgente, inaugurando 

ferramentas significativas. Vale citar, como exemplo de iniciativa desta Casa, a Recomendação 

CNMP nº 79, de 30 de novembro de 2020, que estimula a instituição de programas e ações sobre 

equidade gênero e raça no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados. 

 

Dada a importância de se colocar no lugar do outro, de entender o olhar do outro, é 

necessário dar visibilidade àquela personagem que, embora já com respaldo constitucional, ainda não 

encontrou lugar isonômico na realidade social: a mulher. 

 

Para dar espaço, é necessário dar visibilidade. A visibilidade gera maior participação, 

o que traz maior referência para que outras mulheres vejam que estão sendo representadas e, assim, 

tenham maior força para participar ativamente de espaços onde não há, ainda, paridade de gênero. 

 

Portanto, trabalhar pela paridade de gênero já vem descrito como objetivo na Carta da 

República e passa a ser função de um Ministério Público forte, de um Ministério Público de calibre 

social, de um Ministério Público que tem abertura para a livre expressão bem como para a pluralidade, 

que enriquece e aviva a instituição.  

 

Nosso objetivo é transformar. Assim, assegurar a instituição de uma política de 

incentivo à participação feminina no Ministério Público e, desde já, a criação de repositórios online 

com dados de mulheres juristas brasileiras com expertise em diferentes áreas do Direito e que atuem 

em todas as áreas jurídicas – magistratura, Ministério Público, advocacia privada ou estatal, 

 
10 KRIEGER, Sandra. Inclusão feminina nos espaços de poder: rompemos o teto de vidro? Consultor Jurídico. 

Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-mar-08/sandra-krieger-inclusao-feminina-espacos-poder  

https://www.conjur.com.br/2021-mar-08/sandra-krieger-inclusao-feminina-espacos-poder
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acadêmicas e servidoras públicas possibilitará a construção democrática do conhecimento. O caminho 

sugerido pela presente proposta é apenas e tão somente um início. Muito mais há de vir, uma vez que 

criar oportunidades é construir políticas de equidade. 

 

A política de incentivo à participação feminina propõe diretrizes e mecanismos que 

orientem as unidades ministeriais a atuar para incentivar a participação de mulheres nos cargos de 

chefia e assessoramento, em bancas de concurso e como expositoras em eventos institucionais. O 

banco de dados, por sua vez, apresenta-se como um instrumento para oportunizar a participação 

feminina.  

 

Na esteira das palavras do Conselheiro do CNJ Marcus Vinícius Rodrigues, em 

pronunciamento acerca de ato normativo similar editado no âmbito da magistratura, “Os homens 

sempre ocuparam as posições de comando e as mulheres esbarraram no que chamamos teto de vidro. 

Essa foi a construção do nosso país; infelizmente, machista e patriarcal. Se não agirmos de maneira 

proativa, isso não vai mudar. É preciso ações afirmativas para combater a defasagem, superar a 

resistência e alcançar a paridade e a equidade. A dificuldade que a mulher em nosso país encontra 

para sobressair é real.” 

 

De igual modo relevantes as considerações da Corregedora Nacional de Justiça, 

Ministra Maria Thereza de Assis Moura, frisando, sobre a criação do repositório objeto da 

normatização no âmbito do CNJ, que “Não se trata de dar mais direito às mulheres, nem uma 

discriminação contra os homens. A medida visa a trazer à tona a mulher jurista; promover sua 

visibilidade, para que elas também possam ser chamadas, ouvidas, conhecidas.” 

 

Assim, também atenta ao esforço para se alcançar o 5º Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (alcançar a igualdade de gênero) que está na 

Agenda 2030, refletindo a crescente evidência de que a igualdade de gênero tem efeitos 

multiplicadores e benefícios no desenvolvimento sustentável pela participação na política, na 

economia e em diversas áreas de tomada de decisão e que também busca garantir a participação plena 

e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para liderança em todos os níveis de tomada 

de decisão na esfera pública; apresento esta Proposta de Resolução, que institui a Política de Incentivo 

à Participação Feminina no Ministério Público e disciplina a criação e manutenção de repositórios 
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online com dados de mulheres juristas brasileiras com expertise em diferentes áreas do Direito e que 

atuem em todas as áreas jurídicas – magistratura, Ministério Público, advocacia privada ou estatal, 

acadêmicas e servidoras públicas. 

 

Diante das razões expostas, bem como da relevância do tema, requeiro que a presente 

proposta seja recebida e distribuída a um Relator, para que, com a dispensa dos prazos regimentais, 

seja aprovada pelo Plenário. 

 

Brasília, 28 de setembro de 2021. 

 

(Documento assinado digitalmente) 

SANDRA KRIEGER GONÇALVES 

Conselheira Nacional do Ministério Público 
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO Nº________ , DE 2021. 

 

 

 

Institui a Política Nacional de Incentivo à Participação 

Institucional Feminina no Ministério Público e dispõe 

sobre a criação e manutenção, no âmbito do CNMP, de 

repositório online com dados de mulheres juristas 

brasileiras com expertise em diferentes áreas do Direito 

e que atuem em todas as áreas jurídicas – magistratura, 

Ministério Público, advocacia privada ou estatal, 

acadêmicas e servidoras públicas. 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no exercício das 

atribuições conferidas pelo artigo 130-A, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, e com arrimo nos 

artigos 147 e seguintes de seu Regimento Interno; 

 

Considerando que compete ao Conselho Nacional do Ministério Público zelar pela 

autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir atos regulamentares, 

no âmbito de sua competência, ou recomendar providências; 

 

Considerando que o artigo 127 da Constituição da República estabelece que o 

Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-

lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis;  

 

Considerando que a igualdade de gênero constitui expressão da cidadania e 

dignidade humana, princípios fundamentais da República Federativa do Brasil e valores do Estado 

Democrático de Direito; 

 

Considerando a promulgação da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 

de Discriminação contra a Mulher, de 1979, por meio do Decreto nº 4.377, de 13 de setembro de 

2002;  
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Considerando o esforço para se alcançar o 5º Objetivo de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (alcançar a igualdade de gênero) que está na 

Agenda 2030, refletindo a crescente evidência de que a igualdade de gênero tem efeitos 

multiplicadores e benefícios no desenvolvimento sustentável pela participação na política, na 

economia e em diversas áreas de tomada de decisão e que também busca garantir a participação plena 

e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para liderança em todos os níveis de tomada 

de decisão na esfera pública; 

 

Considerando que as políticas institucionais que visam à promoção da participação 

feminina são essenciais na busca por transformação da cultura das pessoas e das organizações; e que 

o Conselho Nacional do Ministério Público, no cumprimento de sua missão de coordenar o 

planejamento estratégico do Ministério Público, busca instituir com a presente Proposição uma 

política de incentivo à participação feminina no Ministério Público; 

 

Considerando a Recomendação CNMP nº 79, de 30 de novembro de 2020, que 

estimula a instituição de programas e ações sobre equidade gênero e raça no âmbito do Ministério 

Público da União e dos Estados; 

 

Considerando que assegurar a criação de repositórios online com dados de mulheres 

juristas brasileiras com expertise em diferentes áreas do Direito e que atuem em todas as áreas 

jurídicas – magistratura, Ministério Público, advocacia privada ou estatal, acadêmicas e servidoras 

públicas possibilita a construção democrática do conhecimento; 

 

Considerando que a medida visa a ampliar a participação feminina, proporcionando 

subsídios, por exemplo, para que as juristas sejam convidadas para eventos jurídicos como 

palestrantes ou painelistas, sejam citadas em peças processuais como referência bibliográfica, bem 

como designadas para compor comissões organizadoras e bancas examinadoras de concursos do 

Ministério Público; 

 

Considerando que os dados estatísticos colhidos pelo Projeto Cenários de Gênero, 

desenvolvido pela Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP, acerca da participação feminina 

em cargos de mando e de decisão no âmbito do Ministério Público brasileiro, revelam assimetria 



CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

GABINETE DA CONSELHEIRA SANDRA KRIEGER GONÇALVES 

 

 16/18 
 

entre o número de mulheres e de homens nos vários ramos e unidades da Instituição, RESOLVE: 

 

Art. 1º Fica instituída a Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no 

Ministério Público. 

 

Art. 2º Todos os ramos e unidades do Ministério Público deverão adotar medidas 

tendentes a assegurar a igualdade de gênero no ambiente institucional, propondo diretrizes e 

mecanismos que orientem os órgãos ministeriais a atuar para incentivar a participação de mulheres 

nos cargos de chefia e assessoramento, em bancas de concurso e como expositoras em eventos 

institucionais. 

 

Art. 3º A Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no Ministério Público 

deverá ser implementada pelo Conselho Nacional do Ministério Público por meio de grupo de 

trabalho, responsável pela elaboração de estudos, análise de cenários, eventos de capacitação e 

diálogo com as unidades ministeriais sobre o cumprimento desta Resolução, sob a supervisão de 

Conselheiro e de membro auxiliar da Presidência do CNMP. 

 

Art. 4º O Conselho Nacional do Ministério Público criará repositório online para 

cadastramento de dados de mulheres juristas para os fins de utilização nas ações concernentes à 

Política Nacional de que trata esta Resolução. 

 

§1º O repositório online para cadastramento de dados de mulheres juristas 

compreenderá informações sobre mulheres brasileiras com expertise em diferentes áreas do Direito e 

que atuem em todas as áreas jurídicas – magistratura, Ministério Público, advocacia privada ou 

estatal, acadêmicas e servidoras públicas, proporcionando subsídios, dentre outros, para que as 

juristas sejam convidadas para eventos jurídicos como palestrantes ou painelistas, sejam citadas em 

peças processuais como referência bibliográfica, bem como designadas para compor comissões 

organizadoras e bancas examinadoras de concursos do Ministério Público. 

 

§2º O repositório online de mulheres juristas será gerenciado por sistema 

informatizado desenvolvido e disponibilizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público aos 

membros e as unidades e ramos do Ministério Público. 
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§ 3º O sistema informatizado de que trata o presente artigo será administrado pelo 

grupo de trabalho citado no art. 3º. 

 

§ 4º Compete a cada Ministério Público definir, em seu âmbito interno, os demais 

órgãos competentes para gerenciamento e preenchimento do sistema. 

 

§ 5º Competirá ao Conselho Nacional do Ministério Público assegurar as condições de 

treinamento mínimo e suporte para que as unidades do Ministério Público possam operar 

satisfatoriamente o sistema. 

 

§6º Os dados a serem inseridos no repositório online de mulheres juristas serão 

fornecidos de forma concorrente pelos órgãos e setores do Conselho Nacional do Ministério Público, 

pelos membros do Ministério Público e pelos órgãos internos indicados na forma do § 4º deste artigo, 

devendo ser prevista a possibilidade de migração de dados de sistemas compatíveis eventualmente 

existentes. 

 

§7º O repositório a que se refere esta Resolução deverá ser amplamente divulgado, 

devendo os ramos e unidades promoverem campanhas que fomentem o reconhecimento das mulheres 

no âmbito do Ministério Público. 

 

§8º Os ramos e unidades do Ministério Público deverão, sempre que possível, realizar 

consulta prévia ao repositório, a fim de identificar nomes de mulheres juristas, para viabilizar a 

participação destas em eventos e ações institucionais e a promoção de citações bibliográficas, com 

vistas a efetivar a paridade de gênero. 

 

§9º O repositório deverá ser atualizado anualmente e as informações deverão ser 

enviadas pelas unidades e ramos do Ministério Público ao Conselho Nacional do Ministério Público. 

 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor em 120 (cento e vinte) dias de sua publicação. 

 

Brasília (DF),  de de 2021. 
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ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS 

Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público 
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