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  EriKa Branco 

Na sociedade de hoje, na qual corremos cons-
tante risco de gerar polêmica aos nos expres-
sar, o conceito de “feminismo” encabeça 

extensa lista de assuntos que despertam paixões. Há 
quem diga, ostensivamente, que “não precisa de femi-
nismo para nada”, como se defender a equidade de 
gêneros fosse algum tipo de “desequilíbrio”, ou pior, de 
radicalismo, “coisa de gente progressista” (este, aliás, 
outro termo mal interpretado).

Uma parcela das mulheres imagina – ou genuina-
mente acredita – que feminismo é um comportamento 
que propõe a negação completa da feminilidade ou 
estilo de vida de quem não gosta do sexo oposto. Ao 
mesmo tempo, felizmente, outra respeitável parcela 
entende perfeitamente o valor do feminismo e da luta 
para ampliar o espaço das mulheres na sociedade. 

Foi o movimento feminista que garantiu às mulhe-
res alguns dos seus direitos mais básicos, como o voto; 
o trabalho em áreas antes restritas aos homens; a gra-
duação em qualquer profissão; a participação em todas 
as modalidades esportivas; e até poder escolher se e 
com quem casar ou ter filhos. A lista fica muito maior 
quando elencamos as mulheres por trás das maiores 
evoluções da ciência, todas elas feministas em algum 
grau, tenham expressado isso publicamente ou não. 

Por que continuar na luta? Há outra gigantesca 
lista de respostas, dentre as quais se destaca o alto 
índice de feminicídios, que cresceu 7,2% ano passado, 
quando 1.310 mulheres foram assassinadas por sua 
condição de gênero ou vítimas de violência doméstica.

Precisamos também do feminismo: para que 
mulheres possam entrar no carro de aplicativo e dele 
saírem ilesas, ainda que não estejam sóbrias; para que 
o homem recém chegado na empresa não seja promo-
vido antes da mãe com anos de dedicação ao trabalho; 
para que todas sejamos respeitadas no transporte 
público; e, sobretudo, para ajudar as próprias mulheres 

a não repetir padrões machistas, o que muitas fazem 
sem perceber. 

Cabe repensar o 8 de março e seu significado. Mais 
do que nos congratular pela data, a sociedade deve se 
empenhar em oferecer condições igualitárias o ano 
todo, em reconhecimento à luta das mulheres e não 
por mera compensação a uma frágil minoria, o que nos 
recusamos a ser. O 8 de março precisa ser visto como o 
que de fato é: dia de luta.

As últimas notícias dão conta que o “Einstein” dessa 
geração é uma mulher; que pesquisadoras negras lide-
raram estudo que, em tempo recorde, ajudou a revelar 
a origem do coronavírus; e que a Forbes trouxe pela 
primeira vez uma gestante (brasileira) na capa. Fatos 
que ajudam a combater a invisibilidade à qual ainda 
são relegadas as conquistas femininas. 

Pensando nisso, convidamos para essa edição 
mulheres que militam em diferentes postos de batalha 
do Direito, cada qual com um ponto de vista diverso. 
Múltiplas facetas que, somadas, reforçam as razões 
pelas quais precisamos sim do feminismo, hoje e talvez 
sempre, sem perder a fé em um mundo melhor para 
nossas filhas e as filhas que elas decidirem ou não ter. 

 Como diz a escritora nigeriana Chimamanda, 
toda(o)s deveríamos ser feministas! 

Feminismo para quê?
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Judiciário mais próximo  
da igualdade
Entrevista com a Ministra Maria Cristina Peduzzi,  
primeira mulher a presidir o TST

 a Ministra Peduzzi durante a solenidade de sua posse como nova Presidente do tst 

 da rEdação 

Desde sua criação em 1946, há 72 anos, 
pela primeira vez o Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST) é presidido 

por uma mulher, a Ministra Maria Cristina 
Irigoyen Peduzzi, que tomou posse em 19 de 
fevereiro e vai presidir a Corte nos próximos 
dois anos. Ela substitui na função o Minis-
tro João Batista Brito Pereira. Na mesma 
cerimônia, realizada na sede do Tribunal, 
em Brasília (DF), tomaram posse como Vice
-Presidente o Ministro Vieira de Mello Filho e 
como Corregedor-Geral da Justiça do Traba-
lho o Ministro Aloysio Corrêa da Veiga.  

Perfil – Maria Cristina Peduzzi  concluiu 
em 1975, na Universidade de Brasília (UnB), 
o curso de Direito que havia iniciado na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Na mesma UnB formou-se como Mestre em “Direito, 
Estado e Constituição”. Foi Procuradora da República, 
Procuradora do Trabalho e professora de graduação e 
pós-graduação em várias universidades. 

Atuou como advogada, inclusive perante os tribu-
nais superiores, desde a graduação até sua posse como 
Ministra do TST, em 2001. Desde então foi diretora da 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados do Trabalho (ENAMAT), integrou o Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), foi Vice-Presidente do 
TST, integrou o Conselho Superior da Justiça do Traba-
lho (CSJT) e presidiu a Academia Brasileira de Direito 
do Trabalho. É ainda autora de obras consagradas 
sobre Direito do Trabalho e integrante do Conselho 
Editorial da Revista Justiça & Cidadania.
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Nesta entrevista exclusiva, concedida 
logo após a posse como Presidente do TST, 
ela falou sobre as metas da gestão, sobre 
os desafios para adaptar o Judiciário à rea-
lidade da Quarta Revolução Industrial, e 
também sobre a ascensão das mulheres nas 
carreiras jurídicas.

revista justiça & cidadania – quais são as 
metas de trabalho como presidente do tst 
até 2022? quais delas serão priorizadas?
Ministra Maria Cristina Peduzzi – Meu com-
promisso prioritário é com a valorização da 
Justiça do Trabalho, no desempenho das suas 
funções institucionais de prevenir e pacificar 
os conflitos sociais. Efetiva-se esse objetivo 
por meio da resolução judicial e da imple-
mentação de meios alternativos de solução 
dos litígios, como a conciliação e a mediação 
nos dissídios coletivos. 

Nessa linha, buscarei priorizar o exercício 
da atividade fim pelo Poder Judiciário e tra-
balhar para que a prestação jurisdicional seja 
sempre célere e efetiva. Trata-se de missão 
que já vem sendo cumprida com maestria. No 
último relatório Justiça em Números, o CNJ 
atestou a eficiência da Justiça do Trabalho 
como o ramo mais célere no julgamento dos 
processos, assim como o que mais conciliou 
litígios. É preciso dar continuidade a essa 
performance exemplar, cumprindo metas e 
oferecendo aos magistrados e servidores ins-
trumentos que facilitem o seu trabalho, com 
investimento permanente em tecnologia, 
aperfeiçoamento do processo judicial eletrô-
nico e dos mecanismos de gestão processual.

O segundo pilar é a segurança jurídica. 
Longe de querer interferir na autonomia 
individual que cada juiz tem na solução do 
conflito concreto, fato é que o Poder Judiciá-
rio é uno e é preciso haver mínima previsibi-
lidade e unidade nas decisões. Daí a necessi-
dade de conferir celeridade à pacificação dos 
temas jurídicos controversos. O mecanismo 
dos precedentes vinculantes assegura celeri-
dade ao processo e efetividade à decisão. Os 
novos instrumentos processuais – Inciden-

tes de Recursos Repetitivos e de Assunção 
de Competência – possibilitam ao Tribunal 
Superior do Trabalho cumprir sua função 
uniformizadora, pacificando questões con-
trovertidas e, com isso, prevenindo litígios.

Concluo dizendo que um Poder Judiciário 
comprometido com sua função judicante e 
com a segurança jurídica, ágil e eficiente na 
aplicação da lei, propicia o desenvolvimento 
econômico e social. Parece simples, mas é um 
desafio de grande monta, para o qual conta-
rei com a contribuição de cada magistrado, 
de cada servidor, de cada prestador de ser-
viço da Justiça do Trabalho. 

É inevitável abordar o fato de que, pela pri-
meira vez, o tst será presidido por uma 
mulher. isso já ocorreu no supremo tribu-
nal Federal (stF) e no superior tribunal de 
justiça (stj), o que despertou igual ques-
tionamento sobre o espaço das mulheres 
nas cortes superiores. qual é sua opinião a 
respeito?

A inserção da mulher no mercado de tra-
balho tem o valor de enriquecer o sistema 
produtivo de um país, nas mais diversas 
carreiras e profissões, garantindo diversi-
dade na geração de riquezas e nos modos 
de organização do trabalho. Outro aspecto 

judiciário 
comprometido com 
sua função judicante 
e com a segurança 
jurídica propicia 
desenvolvimento 
econômico e social”

8 caPa
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importante é a possibilidade de oferecer às 
mulheres realização pessoal através do exer-
cício das mais diversas profissões, de modo 
a garantir sua expressão por meio de tarefas 
e atividades conforme sua vocação e talento. 

A importância da inserção da mulher na 
economia foi inclusive reconhecida em nível 
internacional como necessária para se obter 
um desenvolvimento sustentável. Conside-
rando a importância de garantir o desen-
volvimento sustentável, representantes de 
193 Estados-membros da Organização das 
Nações Unidas (ONU) elaboraram a “Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentável” 
em setembro de 2015.1 

Segundo a Plataforma Agenda 2030, o 
documento “Transformando o Nosso Mundo: 
A Agenda 2030 para o desenvolvimento sus-
tentável” adotou 17  objetivos, sendo que o 
quinto deles é justamente “alcançar a igual-
dade de gênero e empoderar todas as mulhe-
res e meninas”2.

O Objetivo nº 5 (Igualdade de Gênero) 
apresenta nove metas, dentre elas destacam-
se a meta 5.1, que objetiva “acabar com todas 
as formas de discriminação contra todas as 
mulheres e meninas em toda parte”; a meta 
5.4, que estabelece a necessidade de se “reco-
nhecer e valorizar o trabalho de assistência 
e doméstico não remunerado, por meio da 
disponibilização de serviços públicos, infra-
estrutura e políticas de proteção social, bem 
como a promoção da responsabilidade com-
partilhada dentro do lar e da família, con-
forme os contextos nacionais”; a meta 5.5, 
que propõe “garantir  a participação plena e 
efetiva das mulheres e a igualdade de opor-
tunidades para liderança em todos os níveis 
de tomada de decisão na vida política, econô-
mica e pública”; e a meta 5.c, que dispõe sobre 
“adotar e fortalecer políticas sólidas e legisla-
ção aplicável para a promoção da igualdade 
de gênero e o empoderamento de todas as 
mulheres e meninas, em todos os níveis”.3

É uma exigência global e, no Brasil, 
constitucional, que todos os países precisam 
tomar medidas para garantir a igualdade de 

gênero em todos os setores da sociedade, 
o que inclui a plena e efetiva participação 
das mulheres no mercado de trabalho 
remunerado. O acesso das mulheres às 
cortes superiores e aos seus comandos é 
uma decorrência natural e cronológica do 
ingresso na carreira, que se processa por 
meio de concurso público.

A desigualdade de gênero se reflete nas car-
reiras jurídicas? de que modo a sociedade 
pode promover a igualdade de oportunida-
des entre homens e mulheres? qual deve ser 
o papel do poder judiciário?

O Século XXI convive com grandes 
avanços tanto em nível constitucional, 
quanto legal para a proteção da mulher 
e a garantia de seu espaço no mercado 
de trabalho. A igualdade formal é plena. 
Entretanto, ainda há muito a ser conquistado 
para implementar a igualdade de gênero.

Em uma análise mais local do problema, 
com foco específico no Poder Judiciário brasi-
leiro, de acordo com o último Censo do Poder 
Judiciário elaborado pelo CNJ, com dados de 
2013 e publicado em 2014, os homens ainda 
são maioria na carreira da magistratura, no 
percentual de 64,1% de juízes contra 35,9% de 
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juízas. O ramo do Poder Judiciário que cami-
nha mais próximo de uma igualdade paritá-
ria de gênero em sua composição é a Justiça 
do Trabalho, que conta com 53% de magistra-
dos do sexo masculino e 47% de magistradas.

Dentre os diversos níveis hierárquicos na 
magistratura, o índice de mulheres decresce 
à medida que há um avanço na carreira. A 
situação já é um pouco diferente quando se 
trata do recorte de gênero na composição 
dos servidores do Poder Judiciário. Segundo 
o mesmo Censo, ingressam em média mais 
mulheres no serviço público do que homens. 
No biênio 2012/2013, enquanto as mulheres 
representavam 50,4% dos servidores efeti-
vos, os homens constituíam 49,6%. Em anos 
anteriores, essa diferença foi ainda maior.

Se for feita uma análise dos ramos do Poder 
Judiciário, as mulheres são maioria na Justiça 
Estadual, Justiça Eleitoral, Justiça do Traba-
lho, Justiça Militar Estadual e Justiça Federal. 
Apenas nos tribunais e conselhos superiores 
perdem por 0,8% a 3,3% para os homens.

É possível concluir que, entre os servidores 
do Judiciário, as mulheres já têm ganhado 
bastante expressão e espaço em termos 
quantitativos. Na magistratura, também tem 
crescido o percentual feminino. Um dos fatores 
que proporciona essa equalização é o acesso às 
carreiras públicas por meio de aprovação em 
concurso público de provas e títulos.

em maio do ano passado decisão do stF 
proibiu o trabalho de grávidas e lactantes 
em locais insalubres, contrariando norma 
aprovada na reforma trabalhista. a senhora 
acredita que essa decisão poderá impactar 
negativamente as mulheres no mercado de 
trabalho?

Em 29/05/2019, o Plenário do STF refe-
rendou a decisão do Ministro Alexandre de 
Moraes, vencido o Ministro Marco Aurélio 
Mello, no sentido de que empregadas grá-
vidas ou lactantes não podem trabalhar em 
condição insalubre, devendo ser realocadas 
em outra atividade ou afastadas do traba-
lho mediante licença médica, independen-

temente de apresentarem prévio atestado 
médico. Acredito que não haverá repercus-
são negativa para o mercado de trabalho 
da mulher, uma vez que a declaração de 
inconstitucionalidade pelo STF retoma o que 
já era regra nas relações de trabalho antes 
da reforma trabalhista de 2017. De toda a 
reforma trabalhista, este foi o único disposi-
tivo declarado inconstitucional.

as taxas de desemprego pouco variaram 
desde a aprovação da reforma trabalhista, 
que tinha dentre os objetivos declarados a 
geração de postos de trabalho. o que houve 
de errado?

O Direito tem capacidade de moldar 
comportamentos com reflexos em outras 
áreas, podendo afetar a economia, mas é 
necessário tempo para que essas mudanças 
aconteçam. A reforma trabalhista promo-
vida pela Lei nº 13.467/2017 pode ser com-
preendida em contexto de reação política 
ao ativismo judicial, em especial no que diz 
respeito à definição da validade de normas 
coletivas, como está no parecer do relator 
do Projeto de Lei na Comissão de Assuntos 
Sociais no Senado e se extrai da nova reda-
ção dada ao art. 8º da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), caput, § 1º e §§ 2º e 3º, 
incluídos. Por isso tenho insistido na neces-
sidade de o juiz aplicar a lei promovendo 
segurança jurídica.

a senhora disse em entrevista que “a clt 
ainda precisa de muita atualização”. quais 
seriam as mudanças mais urgentes?

A reforma foi tímida no sentido de não 
regulamentar aspectos das relações de tra-
balho já modificados na égide da Quarta 
Revolução Industrial, como o trabalho via 
plataformas virtuais. Teremos um papel 
fundamental para discutir adequadamente 
as novas questões trazidas por esse cenário. 
Deveremos decidir as controvérsias jurídi-
cas apresentadas por tal conjuntura, cons-
truindo com as demais instituições o sentido 
contemporâneo do trabalho digno.

caPa

 Ministra Peduzzi, Presidente do tst 
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como a quarta revolução industrial impacta 
o mercado de trabalho brasileiro? há impac-
tos também para a justiça do trabalho?

Nos últimos 20 anos o Direito do Traba-
lho sofreu transformações, o que tem gerado 
mudanças legislativas tanto no campo mate-
rial, quanto na esfera processual. As altera-
ções mais significativas foram a reforma tra-
balhista em 2017 e a mini reforma em 2019. 
A reforma trabalhista produzida com as Leis 
de número 13.429/2017 e 13.467/2017 buscou 
atualizar a CLT e leis que regulamentam a 
relação de trabalho no País para atender às 
demandas que surgiram no mundo do traba-
lho, disciplinando, por exemplo, o tele traba-
lho, o trabalho intermitente, autônomo e em 
tempo parcial. Mas, como já referi, o novo 
modelo econômico, denominado on demand 
economy, carece de regulamentação na área 
da relação de trabalho. 

O fenômeno da economia sob demanda 
define-se pela oferta via Internet de servi-
ços pelos mais diversos trabalhadores sem 

vínculo de emprego ou contrato de trabalho 
formal. Coloca-se o consumidor em contato 
direto com o prestador do serviço, como 
particulares em igualdade de condições 
para negociar e contratar através de uma 
plataforma virtual. Essas novas relações de 
trabalho produzidas na esfera da chamada 
Quarta Revolução Industrial têm também 
impacto no Judiciário Trabalhista, que deci-
dirá conflitos jurídicos apresentadas por tal 
conjuntura.

qual é sua opinião sobre a medida provisó-
ria 905, que estabelece a carteira de traba-
lho Verde e amarela?

A exposição de motivos da MP 905 escla-
receu que, entre seus objetivos, estão a cria-
ção de oportunidades de trabalho e a melho-
ria na inserção no mercado de trabalho. Não 
cabe a mim nem ao Poder Judiciário emitir 
qualquer opinião sobre a MP 905, pois ela 
será apreciada no Congresso Nacional.

Quais desafios acredita que encontrará ao 
longo de sua gestão? o corte no orçamento 
do judiciário esse ano será um deles?

Os principais desafios da Justiça do Tra-
balho nos próximos anos serão oferecer res-
postas juridicamente adequadas às transfor-
mações nos modos de produção e prestação 
de serviços e efetivar a prestação jurisdicional 
com unidade e celeridade, de forma a garantir 
segurança jurídica a empregados e empre-
gadores. Não cabe ao magistrado agir como 
legislador, essa missão é do Poder Legislativo. 
Também não é função do juiz interferir no 
poder discricionário que o administrador tem 
para decidir sobre a alocação de recursos. A 
função do magistrado, acima de tudo, é obser-
var e aplicar as leis.

notas

1 http://www.agenda2030.org.br/sobre/

2 http://www.agenda2030.com.br/ods/5/

3 http://www.agenda2030.com.br/ods/5/
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 ana tErEza Basilio 

Vice-Presidente da OAB/RJ

Membro do Conselho Editorial

A área jurídica no Brasil sempre esteve inserida 
em perspectivas conservadoras e com o pre-
domínio de homens ocupando os principais 

cargos, seja na advocacia ou nos cargos públicos de 
destaque. A primeira mulher advogada no Brasil a ter 
autorização para advogar, Myrthes Gomes de Campos, 
esperou nada menos do que oito anos para ser autori-
zada – na ocasião, pelo Instituto dos Advogados Brasi-
leiros – a exercer essa profissão tradicional, no início 
do Século XX. Conta-se que sua primeira atuação se deu 
perante o tribunal do júri, que ficou totalmente lotado 
de curiosos, interessados em assistir uma mulher na 
defesa de um réu, fato que pareceu inusitado na época 
para a população do Estado do Rio de Janeiro.

participação Feminina nos 
tribunais superiores  
e entidades Jurídicas

nomeada para o Supremo Tribunal Federal 
(STF) não existiam banheiros femininos na 
área privativa da Corte, reservada a seus 
membros. Recorde-se, ademais, que naquela 
ocasião era vedada a entrada de mulheres 
nas sessões dos órgãos colegiados do STF de 
calças compridas. Só era admitido o ingresso 
de mulheres vestidas de saias ou de vestidos.

Muitos anos se passaram e em 2018 a 
Ministra Laurita Vaz tomou posse como a 
primeira mulher a presidir o Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) e, muito recentemente, a 
Ministra Maria Cristina Peduzzi foi eleita e 
empossada como a primeira mulher a presi-
dir o Tribunal Superior do Trabalho (TST).

A presença de mulheres nos tribunais 
brasileiros a cada dia fica maior. Nos cargos 
das instâncias ordinárias elas já são a maioria 
em vários estados da Federação.  Nos cargos 
de maior expressão nas cortes superiores, no 
entanto, ainda representam a minoria, embora 
52% da população brasileira seja composta de 
mulheres, e os outros 48% de seus próprio 
filhos, por ela criados e educados.

Na advocacia a situação da represen-
tatividade das mulheres é ainda mais 
acanhada. São raras as grandes bancas de 
advocacia lideradas por mulheres, e ainda 
se faz presente sua tímida participação em 
grandes causas, com exceção daquelas que 
atuam na área de família, que convencionou-
se ser a mais apropriada para elas. 

Nas entidades de classe e nas universida-
des de Direito os mais altos postos também 
ainda são majoritariamente preenchidos por 
homens, com poucas e honrosas exceções. 
Mas a situação é ainda mais dramática no 
Conselho Federal da OAB, grande defensora 
da democracia, que nunca teve em sua Presi-
dência ou Vice-Presidência uma mulher. Nas 
presidências das seccionais da OAB, de igual 
modo, são raras as presenças de mulheres 
em suas diretorias estatutárias.

Em outubro de 2014 foi realizado o 
primeiro painel sobre a mulher advogada 
durante a Conferência Nacional dos Advoga-
dos do Brasil, no qual foi iniciado um movi-

mento em prol da defesa da cota de 30% das vagas do 
Conselho Federal e de sua diretoria para as mulheres 
advogadas, pleito aprovado na ocasião. E em abril de 
2015 surgiu em Roraima o Movimento Mais Mulheres 
na OAB, tendo havido a adesão de todas as seccionais 
após seu lançamento, durante a I Conferência Nacio-
nal da Mulher Advogada, em Maceió (AL).

No ano de 2016, a OAB reconheceu nossa impor-
tância quando instituiu o Ano das Mulheres no 
Brasil, no qual houve na Seccional do Rio de Janeiro, 
sob a presidência e com o apoio de Felipe Santa Cruz, 
a implementação do Plano Nacional de Valorização 
da Mulher Advogada, que tinha como meta a defesa 
dos Direitos Humanos e o fortalecimento das prerro-
gativas da mulher advogada.

Também em 2016 foram reconhecidos direitos 
direcionados à advogada gestante, lactante e adotante, 
por meio da Lei nº 13.363/2016, que alterou a Lei nº 
8.906/1994, acrescentando o art. 7-A, nos trazendo 
benefícios relevantes, nunca antes assegurados.

As mais recentes e não menos relevantes conquistas 
para as mulheres advogadas ocorreram em setembro de 
2018 e dezembro de 2019, no âmbito da advocacia. Na 
ocasião, o Conselho Federal da OAB aprovou a exigência 
para o registro de chapas de no mínimo 30% e máximo 
de 70% para candidatura de cada sexo, alterando o art. 
131 do Regulamento Geral da OAB, bem como inserindo 
os art.s 156-B e 156-C. Tratam-se de relevantes normas 
para proporcionar a maior participação política institu-
cional da mulher advogada, que infelizmente só entrarão 
em vigor nas eleições da instituição em 2021. No caso 
específico da Seccional do Rio de Janeiro, que tenho a 
honra de integrar como sua Vice-Presidente e única 
diretora estatutária, uma proposição foi aprovada, no 
mesmo sentido. Nesse específico estado, inclusive, as 
mulheres já representam 52% de seus inscritos.

Devemos comemorar com muita obstinação todas as 
conquistas, tanto institucionalmente, quanto no exercí-
cio pleno da nossa profissão, na qual já somos a maioria. 
Mas o fato de, atualmente, não possuirmos qualquer 
representatividade na Diretoria do Conselho Federal da 
OAB evidencia que ainda existem espaços a serem alcan-
çados pelas mulheres e o quanto ainda precisamos lutar 
para a efetivação dos nossos direitos, pela defesa da igual-
dade de gênero, de modo que os espaços de poder na área 
jurídica reflitam e sejam coerentes com a composição da 
própria advocacia e da sociedade brasileira.  

Em março de 2020, “mês das mulheres”, 
nada melhor para reflexão do que a ainda 
tímida participação feminina nas mãos altas 
posições da concorrida área jurídica. Impor-
tante, de igual modo, enfatizar as conquis-
tamos alcançadas pelas mulheres e a sua 
crescente presença nos tribunais e em suas 
tribunas, como advogadas, defensoras públi-
cas e membros do Ministério Público.

Fez história a posse da Ministra Ellen 
Gracie, em 2006, como primeira Presidente 
mulher da mais alta Corte do País, o que só 
veio a ocorrer no final do Século XX. Com 
muito bom humor, ela relata que quando foi 

14 oPinião 
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Múltiplas histórias.
Nos shoppings Multiplan, você encontra tudo o que precisa. 

Somos pioneiros em projetos multiúso. Acreditamos que 
juntar moda, entretenimento, cultura, gastronomia e serviços 

em um só lugar é uma forma de ampliar possibilidades,
onde lojistas e clientes são beneficiados.

Fizemos assim uma bonita história, construindo e  
operando os melhores shoppings do país.

Venha fazer parte desse futuro.

www.multiplan.com.br  facebook.com/MultiplanOficial  Informações: (21) 3031-5404 e (11) 4573-1700
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 ivana Farina navarrEtE PEna 

Procuradora de Justiça

Conselheira do CNJ

 ana tErEsa silva dE FrEitas 

Promotora de Justiça

A partir do inédito contexto histórico, entre 2017 
a 2019, em que mulheres ocuparam simultane-
amente cargos de liderança no Sistema de Jus-

tiça brasileiro, a desigualdade de gênero nos espaços 
de poder foi amplamente evidenciada, aguçando os 
debates sobre equidade nessa seara. Com uma mulher 
pela primeira vez à frente da Procuradoria-Geral 
da República e do Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP), Raquel Elias Ferreira Dodge, o Minis-
tério Público desenvolveu, exatamente nesse biênio, 
uma vigorosa política de afirmação de Direitos Huma-
nos, focada especialmente em questões ambientais, de 
cidadania e na equidade de gênero e raça.

Além da criação da Secretaria de Direitos Huma-
nos e Defesa Coletiva do CNMP, que teve a autora 
deste texto, Ivana Farina Navarrete Pena, como titular 
até 2019, foi estabelecida pela ex-Presidente do CNMP, 
Raquel Dodge, importante interlocução para além das 
fronteiras nacionais, firmando-se termo de cooperação 

empoderamento Feminino
Diálogos Brasil e União Europeia no Sistema de Justiça

oPinião 

entre o CNMP e a Delegação da União Europeia (UE) 
para desenvolvimento do projeto “Diálogos Brasil – 
União Europeia: perspectivas de Equidade de Gênero 
no Sistema de Justiça, Ministério Público”.

Esses diálogos, articulados e inovadores, foram 
implementados nas Conferências Regionais das 
Promotoras e Procuradoras de Justiça, realizadas 
nas cinco regiões do País entre fevereiro e junho de 
2019 (Manaus-AM, Salvador-BA, Goiânia-GO, São 
Paulo-SP e Bento Gonçalves-RS) e na missão técnica, 
realizada em fevereiro deste ano em Lisboa-Portu-
gal, Roma-Itália e Bruxelas-Bélgica, sob os auspícios 
da UE. Nessas conferências, atuaram na Comissão 
Organizadora as duas autoras deste texto, em con-
junto com várias outras integrantes do Ministério 
Público brasileiro. 

A missão técnica, realizada nos três países da UE, 
contou com a participação: da Subprocuradora-Geral 
da República e ex-Procuradora-Geral da República, 
Raquel Dodge, que presidiu todas as Conferências; 
desta autora, Ivana Farina; da Procuradora da Repú-
blica e ex-Secretária-Geral do CNMP, Cristina Nasci-
mento de Melo; da Primeira Secretária da Delegação 

da União Europeia, Maria Rosa Sabbatelli; 
e da advogada e pesquisadora portuguesa 
Antônia Martin Barradas, que atuou como 
perita externa, contratada pela UE. 

Nesse intercâmbio de informações, foi 
reconhecido o pleno êxito da iniciativa pela 
União Europeia e apresentada aos países 
visitados – em audiências com poderes, ins-
tituições e organizações da sociedade civil 
– a metodologia utilizada nas Conferências, 
enfatizando-se os objetivos de obtenção de 
um diagnóstico, subjetivo e qualitativo, da 
realidade de mulheres integrantes da car-
reira do Ministério Público, bem como as 
propostas de ações aprovadas em plenário, 
direcionadas à ruptura do quadro de dese-
quilíbrio de gênero estabelecido.

A Agenda 2030 da Organizações da 
Nações Unidas (ONU) definiu, no objetivo 
sustentável nº 5, “alcançar a igualdade de 
gênero e empoderar todas as mulheres e 
meninas”. Especificamente, no item 5.5, 
trouxe como objetivo “garantir a participa-
ção plena e efetiva das mulheres e a igual-
dade de oportunidades para a liderança em 
todos os níveis”. O CNMP e a UE uniram-se 
na construção de uma política internacional 
de equidade de gênero, cumprindo as metas 
da ONU, para reduzir a desigualdade entre 
homens e mulheres no Sistema de Justiça.

Essa política implementou-se com as 
transformadoras Conferências de gênero 
no Ministério Público brasileiro, cujo pro-
jeto pedagógico e a correspondente meto-
dologia pautaram-se no padrão adotado na 
I Conferência Nacional das Procuradoras da 
República – Desafios e Horizontes da Car-
reira no MPF – idealizada pela então Procu-
radora-Geral da República, Raquel Dodge, e 
realizada em 2018, com a Escola Superior do 
Ministério Público da União, sob a direção de 
João Akira Omoto.

Nesse parâmetro, foram desenhadas e 
desenvolvidas as cinco Conferências Regio-
nais de Promotoras e Procuradoras de Jus-
tiça, que refletiram sobre as medidas neces-
sárias para valorizar a presença feminina na  Ivana Farina navarrete Pena  ana teresa silva de Freitas 
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Instituição e fortalecer as ações em favor dos interes-
ses sociais, fazendo-o em seis oficinas de trabalho, divi-
didas em eixos temáticos e centralizadas nos seguintes 
temas: “ingresso na carreira; condições de trabalho; 
permanência na carreira, políticas institucionais, cur-
sos; movimentação na carreira; carreira e outras jor-
nadas; e empoderamento e participação político-insti-
tucional”.

Nas Conferências esteve sempre presente a aco-
lhida cuidadosa, realizada pelos Ministérios Públicos 
participantes e pela Comissão Organizadora, em deta-
lhes inspiradores, como a homenagem a personagens 
femininas de cada região, com fotografias e a síntese 
de suas lutas históricas, que identificavam as salas das 
oficinas de trabalho.

Na programação, destaque para as palestras, para 
os depoimentos de mulheres que ocuparam cargos 
de liderança no Ministério Público e para a roda de 
conversa, momento que contava com convidadas do 
meio artístico e jornalístico, que permitiram diálogos 
e reflexões conjuntas em rica troca de experiências e 
relatos das dificuldades vivenciadas nas carreiras. Em 
especial, esses encontros sensibilizaram mulheres, que 

partilharam depoimentos de vida, questiona-
mentos sobre posturas, situações enfrenta-
das e discriminações sofridas. 

Concluídas as cinco Conferências, foram 
editados e publicados memoriais dos con-
claves, contendo as propostas de ações para 
transformação da realidade, que foram vota-
das e aprovadas em reunião plenária pelas 
participantes. Conforme estabelecido no 
projeto, foi pela perita externa contratada 
pela União Europeia produzido relatório 
final, com o registro das informações mais 
relevantes e conclusões independentes, 
concebidas a partir da análise quantitativa 
e qualitativa das atividades desenvolvidas 
pelas conferencistas e suas percepções.

O objetivo central da missão técnica, que 
encerrou o projeto em países da UE, foi pro-
pagar os resultados obtidos e a metodologia, 
de forma a conferir sustentabilidade à inicia-
tiva e multiplicar eventos congêneres, que 
utilizem o mesmo paradigma, com foco na 
equidade de gênero. O projeto de cooperação 
realizado entre o CNMP e a União Europeia 
abriu portas para o empoderamento femi-
nino no Sistema de Justiça, por seus efeitos e 
reflexos no Brasil e nos países em que a expe-
riência foi apresentada. 

O aprendizado adquirido nesses diálo-
gos é imensurável, em processos de cons-
cientização e em projeções transformado-
ras, representando uma política exitosa de 
cooperação internacional, que conferiu visi-
bilidade à política por equidade de gênero, 
destacando-a como uma bandeira a ser has-
teada no Brasil e no mundo.  

reFerências
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Av. Presidente Wilson, 210 - 11º ,12º e 13º andares

Fundado por advogados de destaque no cenário 
nacional, egressos dos principais escritórios de 
advocacia do País, Basilio Advogados tem atuação 
empresarial, baseada no atendimento a grandes 
empresas de diversos segmentos, tais como 
concessionárias de serviço público, mineradoras, 
bancos, construtoras, shopping centers, assim 
como a pessoas físicas. 

O Escritório conta com uma equipe multidisciplinar, 
que atua em diversos segmentos empresariais, 
priorizando a ética em suas relações e a busca 
constante pela excelência.

Em sintonia com a constante evolução das demandas 
sociais e alinhado a recursos tecnológicos, o escritório 
tem por objetivo essencial e compromisso institucional 
a prestação de serviços de excelência jurídica, com a 
confecção artesanal dos trabalhos e atuação 
diferenciada, tudo isso pautado por uma política de 
tratamento personalizado ao cliente, sempre 
na busca da solução mais objetiva, célere e adequada 
para cada assunto.

projeto de 
cooperação 
realizado entre 
cnmp e ue abriu 
portas para o 
empoderamento 
feminino no 
sistema de justiça”

oPinião 
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Essas estatísticas impressionam principalmente 
se cotejadas com os resultados colhidos na pesquisa 
“Diagnóstico da participação feminina no Poder Judi-
ciário”, organizada pelo CNJ: as mulheres perfazem 
44% dos juízes substitutos e 56,6% dos servidores, pre-
enchendo 56,8% das funções de confiança e 54,7% dos 
cargos de chefia. 

A distribuição das mulheres na hierarquia do Judi-
ciário desenha o contorno de uma pirâmide: frequen-
tes na base, elas se tornam progressivamente raras nos 
pavimentos altos. Ressalte-se que, nas situações em 
que o critério de seleção é puramente técnico, elas se 
sobressaem. Por outro lado, se a escolha admite quesi-
tos subjetivos, de bancas predominantemente mascu-
linas, o acesso das mulheres míngua.  

O levantamento da AMB demonstrou, ainda, que a 
época de maior entrada de mulheres na magistratura, 
a partir da promulgação da Constituição Federal, deu-
se entre 1990 e 1999 e entre 2000 e 2009 – décadas em 
que elas compuseram, respectivamente, 38% e 41% do 
contingente de novos juízes. De 2010 a 2018, o percen-
tual de ingresso de mulheres diminuiu para cerca de 
34%. Em suma, a tendência de feminização, outrora em 
ascensão, vem se invertendo. 

Mesmo as mulheres que conseguem adentrar esse 
círculo restrito precisam conviver com episódios de 
preconceito. A sondagem da AMB indicou que 17% dos 
magistrados de primeiro grau já se sentiram discri-

minados no local de trabalho em razão de 
gênero – por colegas, servidores, advogados 
e, inclusive, jurisdicionados.  

A compreensão das causas que levam à 
exclusão das mulheres da magistratura – a 
despeito da não ocorrência de qualquer veda-
ção formal (leis de segregação não vigem no 
País) – demanda uma reflexão aprofundada 
no tempo: há uma força de resistência estru-
tural, perene, ancorada no passado, imune a 
marcos regulatórios, que não se manifesta 
apenas no Judiciário. 

No clássico livro “Segundo sexo”, Simone de 
Beauvoir descreve as engrenagens que man-
tiveram a mulher, ao longo dos séculos, sob a 
tutela masculina – no início, do pai; na ausên-
cia dele, dos irmãos; depois, do marido e dos 
filhos. Se eventualmente se tornasse viúva, o 
desfecho podia ser, até mesmo, a sua imolação 
junto ao companheiro finado. Também vingava 
a hipótese, tão opressiva quanto, de terminar 
atribuída ao cunhado como segunda esposa. 

A escritora francesa cita o antropólogo 
Claude Lévi-Strauss para asseverar que, na 
maioria das comunidades primitivas, o poder 
político esteve sempre vinculado ao homem 
– que encarnava, em si, o conceito da autori-
dade pública, a qual tinha a prerrogativa de 
exercer. As mulheres, nesse contexto, chega-
vam a figurar como bens, objetos com valor 
de troca, à disposição de seus proprietários. 

Desde o princípio tem sido negada às 
mulheres, reiteradamente, a possibilidade de 
governarem a si mesmas. Como aceitar, então, 
que mais do que dirigir o próprio destino, pos-
sam hoje definir os rumos de toda uma Nação? 
A simples existência de mulheres magistradas 
(ou deputadas), autônomas e independentes, 
desfere um golpe de morte no atraso. E é óbvio 
que este não se deixará abater sem relutância.

A entrega de postos de comando às 
mulheres se configura, portanto, como um 
exercício evolutivo, que espelha, pari passu, o 
estado de desenvolvimento social e humano 
dos cidadãos. O poder precisa se abrir à ocu-
pação feminina – do contrário, estará conde-
nado à residir, eternamente, no obsoleto.

 rEnata Gil 

Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB)

Em todo o mundo, a luta pelos direitos das mulhe-
res tem feito com que, cada vez mais, elas se 
apoderem de espaços até recentemente privati-

vos à atuação masculina, seja na administração pública 
ou no setor privado. Avanços também estão em curso 
no Brasil, todavia, incontáveis barreiras impedem a 
equiparação de condições entre os gêneros, sobretudo 
nas esferas de poder. 

Embora as mulheres tenham alcançado posições 
relevantes no Judiciário, sua presença decresce à 
medida em que aumenta a importância hierárquica 
das vagas consideradas. O motivo é a supremacia, 
latente na sociedade, de uma concepção de mundo que 
por vezes parece não saber lidar com mulheres capazes 
de conduzir a si mesmas e à coletividade. 

No âmbito do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a 
iniciativa fundamental foi o lançamento – por meio da 
Resolução nº 255/2018 – da “Política Nacional de Incen-
tivo à Participação Institucional Feminina no Poder 
Judiciário”, cujo propósito é fazer com que os ramos 
da Justiça adotem “medidas tendentes a assegurar a 
igualdade de gênero no ambiente institucional”. 

Entre as providências está a construção de “meca-
nismos que orientem os órgãos judiciais a atuar para 
incentivar a participação de mulheres nos cargos de 
chefia e assessoramento”, “em bancas de concurso” e 
“como expositoras em eventos institucionais”. Outra 
determinação é a formação de grupo de trabalho 
encarregado de elaborar estudos e de promover análi-
ses de cenários e atividades de capacitação. 

As primeiras ações enfocaram, justamente, a ela-
boração de laudos ilustrativos das disparidades entre 
homens e mulheres, com vistas à elucidação dos entra-

ves responsáveis por afastá-las das coloca-
ções de liderança – os patamares elevados da 
carreira e as funções diretivas das entidades 
associativas.

Alguns podem indagar: Tal distancia-
mento não seria uma opção pessoal da 
mulher, dado o papel que desempenha no seio 
familiar – repleto de deveres e renúncias? Na 
verdade, trata-se de obstáculo externo, oculto 
e intransponível, visto que a mulher encara 
preconceitos decorrentes de seu status natu-
ral, encontrando empecilhos que jamais vis-
lumbraria caso pertencesse ao sexo oposto. 

Duas pesquisas publicadas em 2019 – em 
consonância com a “Política Nacional” imple-
mentada pelo CNJ – apresentam evidências 
comprobatórias desse quadro paradoxal, 
além de trazer uma informação alarmante: 
no último decênio, a prevalência das mulhe-
res na magistratura caiu na comparação com 
os períodos anteriores, quando o movimento 
era de crescimento. 

Realizada pela Associação dos Magis-
trados Brasileiros (AMB) em parceria com 
professores da Pontifícia Universidade Cató-
lica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), a pesquisa 
“Quem somos. A magistratura que quere-
mos” apontou que, no caso dos juízes de pri-
meira instância (Justiça Estadual, Federal, do 
Trabalho e Militar), 36,7% dos respondentes 
eram mulheres. Na segunda instância, o nível 
baixa para 21,2%. Nos tribunais superiores, 
nova redução drástica no índice, para 9,1%. 

as mulheres na hierarquia 
do Judiciário

oPinião
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 tani maria WurstEr 

Juíza Federal

Coordenadora da Comissão Ajufe Mulheres

A participação feminina no Poder Judiciário é fundamen-
tal para a democracia. Apesar disso, existe um déficit de 
representatividade feminina no Poder Judiciário brasi-

leiro. As pesquisas1 indicam que as mulheres correspondem a 
51,6% da população brasileira, enquanto as juízas representam 
apenas 38,8% do total de magistrados no País. Deste já baixo 
percentual, quase a metade dele, 45,7%, é formado por juízas 
federais substitutas, contingente bem superior aos 25,7%, cor-
respondente ao número de desembargadoras. 

Esse último dado revela a sobre-representação feminina 
nos níveis mais baixos da carreira, apontando para o fenômeno 
denominado teto de vidro. O glass ceiling representa a circuns-
tância na qual as mulheres, embora tenham aumentado sua 
participação no mercado de trabalho nas últimas décadas do 
Século XX, têm encontrado obstáculos à ascensão aos cargos 
mais elevados. Ele não é prerrogativa do Poder Judiciário. É 
encontrado no Parlamento, nas universidades, nas empresas e 
nos escritórios de advocacia.

Além da baixa representatividade feminina e da presença 
elevada das mulheres nos cargos de menor hierarquia, as pes-
quisas apontam para o que poder ser considerada uma estag-
nação da participação delas nos cargos de segunda instância. 
O percentual de 25,7% de mulheres nos tribunais é muito pare-
cido com a média dos últimos dez anos, que é de 24,9%. 

Esse último dado desafia a noção do senso comum, de que a 
passagem do tempo seria suficiente para dar conta de ampliar 
o número de mulheres nos cargos de maior nível hierárquico.

participação Feminina no 
poder Judiciário Federal

EsPaço aJuFE

As disparidades, no entanto, diferem de acordo 
com a região e entre as justiças dos estados, Federal, 
do Trabalho e Militar. São também mais acentuadas na 
Justiça Federal do que na média geral. 

A pesquisa “Diagnóstico da Participação Feminina 
no Poder Judiciário”, promovida e divulgada pelo Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) em março de 2019, 
revela que houve uma redução do contingente de 
magistradas federais, de 34,6% em 2008 para 31,2% em 
2018. Entre as desembargadoras federais, a redução do 
contingente foi ainda mais  acentuada. A porcentagem 
atual de 20,3% é menor do que a média da participação 
feminina neste seguimento hierárquico nos últimos 
dez anos, que é de 24,5%.

O maior contingente na Justiça Federal é de juí-
zas federais substitutas, 37,1% em comparação a 29,5% 
das juízas federais titulares, o que reproduz o padrão 
já anteriormente observado, da sobre-representação 
feminina nos níveis mais baixos da carreira.

 Pesquisas desenvolvidas pela Comissão Ajufe 
Mulheres apresentam um quadro ainda mais deta-
lhado sobre essa realidade. Em março de 2019, a 
Comissão publicou a Nota Técnica nº 22, resultado da 
análise de dados solicitados, a pedido da Comissão, 
pelo Conselho da Justiça Federal (CJF) aos cinco Tri-
bunais Regionais Federais (TRFs) do País, a qual revela 
informações sobre a participação feminina no Poder 
Judiciário Federal.

Informações coletadas nos TRFs da 2ª 
Região, 3a Região e 4a Região apontam sig-
nificativa diferença entre as porcentagens 
de promoção por antiguidade e por mereci-
mento entre mulheres. Enquanto no TRF2 a 
promoção por antiguidade entre mulheres é 
da ordem de 40%, as promoções por mereci-
mento atingem o baixo percentual de 11%. No 
TRF3, as promoções por antiguidade e por 
merecimento correspondem a 40% e 29%, 
respectivamente, enquanto no TRF4 essa 
diferença é de 35% para 18%.

O TRF5 constitui, no entanto, o caso mais 
emblemático: entre os 15 cargos de desem-
bargador federal, nenhum deles é ocupado 
por uma mulher, e na sua história, jamais 
uma juíza foi promovida a desembargadora.

Diversos fatores podem ser apontados 
para explicar a baixa ascensão das mulhe-
res na carreira. Há quem argumente que 
as mulheres promovem menos porque o 
número delas é menor na base, ou porque as 
juízas se candidatam menos às promoções, 
em comparação aos colegas juízes. Não há 
até o momento pesquisas que comprovem, 
nem que refutem, essa dinâmica.

De qualquer modo, a comparação entre 
promoções por merecimento e por antigui-
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de 2019, a Nota Técnica 024, a qual revela o panorama 
da participação feminina no Poder Judiciário Federal, 
desde a inscrição no concurso, até as promoções aos 
Tribunais, inclusive comparando promoções por mere-
cimento, com promoções por antiguidade, passando 
por dados de bancas de concurso. Digna de nota, ainda, 
é a pesquisa sobre a representatividade feminina nas 
bancas de concurso5, cujas informações já foram apre-
sentadas anteriormente.

Além disso, o Ajufe Mulheres também atua junto 
aos órgãos gestores do Poder Judiciário para reque-
rer o desenvolvimento de pesquisas mais amplas, cujo 
resultado, entre outros, é o relatório “Diagnóstico da 
Participação Feminina no Poder Judiciário”, promovida 
e divulgada pelo CNJ em março de 2019. Essa pesquisa, 
pela primeira vez, contemplou juízas e servidoras de 
todo o Brasil, com recortes por ramo da Justiça, tribu-
nal, cargo e nível na carreira, mediante análise da evo-
lução nos últimos dez anos. 

A Comissão também atua com publicações. Entre 
as mais relevantes, a obra “Magistratura equidade: 
estudos sobre raça e gênero no Poder Judiciário”6, a 
qual contempla artigos escritos majoritariamente por 
juízas e juízes, que abrangem tanto a questão da pari-
dade de gênero, quanto refletem sobre os viéses implí-
citos, expectativas e estereótipos que influenciam a 
prática cotidiana dos juízes.

A coletânea “Conhecendo as Juízas Federais” é 
uma publicação que, por meio de entrevistas com juí-
zas federais de várias regiões do País, procura dar a 
conhecer ao público em geral quem elas são e, a par-
tir das suas narrativas, conhecer suas experiências 
profissionais e compartilhar suas percepções sobre a 
carreira.

A Comissão também se dedica a promover e par-
ticipar de eventos científicos. O de maior destaque é 
o Seminário anual “Mulheres no Sistema de Justiça”, 
cuja quarta edição acontecerá em abril de 2020. Tais 
eventos, com a participação de juízas e juízes federais, 
assim como de professores e pesquisadores de reco-
nhecimento acadêmico, procuram abrir espaço de 
reflexão sobre causas e consequências da baixa repre-
sentatividade feminina nos espaços de poder, entre 
eles o Poder Judiciário, assim como suas interações 
com as dinâmicas e contextos sociais.

Nesse breve caminho trilhado pela Comissão Ajufe 
Mulheres, foi possível reconhecer a importância de 

dade, entre mulheres, neutraliza esses argu-
mentos. Para essa análise, não importa se a 
proporção de mulheres é menor na base, ou se 
elas concorrem mais ou menos às promoções 
dos que os homens, porque a comparação se 
dá entre as própria mulheres. Sob esse ângulo, 
importa reconhecer que elas promovem 
em proporções significativamente menores 
quando o critério é subjetivo – merecimento – 
em comparação a um critério objetivo – anti-
guidade – revelando a presença de fatores que 
interferem nos critérios subjetivos de escolha.

A Comissão Ajufe Mulheres também se 
debruçou sobre os dados a respeito da par-
ticipação feminina em bancas e concurso na 
Justiça Federal. Embora as mulheres corres-
pondam a mais do que a metade da popu-
lação e a aproximadamente 39% do total de 
juízes no País, sua participação média como 
membro titular em bancas de concurso per-
faz algo em torno de 10%. O TRF4 e o TRF5 
são os que apresentam a menor taxa de 
representatividade feminina, 3,5% e 4,65%, 
respectivamente, enquanto no TRF3 essa 
porcentagem é de 25,5%.

A baixa representatividade feminina nas 
bancas de concursos, espaço institucional de 
enorme relevância, reforça o afirmação de que 
as mulheres encontram maiores dificuldades 
de inserção nos espaços nos quais as escolhas 
são determinadas por critérios subjetivos.

Esse breve apanhado de informações con-
fere um panorama na participação de mulhe-
res na magistratura, do qual pode-se extrair 
como conclusão: baixa representatividade 
das mulheres no Poder Judiciário, sobre-re-
presentação feminina nos níveis mais bai-
xos da carreira e estagnação do número de 
mulheres em cargos de segunda instância. 
Especificamente na Justiça Federal, há indi-
cadores que demonstram uma retração do 
números de magistradas na média geral, 
circunstância que se acentua nos cargos 
de segundo grau. É possível apontar ainda, 
maiores dificuldades de ascensão na carreira 
e acesso a cargos, quando eles ocorrem por 
critérios subjetivos.

trajetórias mais plurais nos espaços institu-
cionais, não apenas como meio de cumprir 
o princípio da igualdade entre homens e 
mulheres, a partir da identificação e remo-
ção de obstáculos à participação igualitária 
nos espaços públicos.

Uma composição plural das instâncias de 
poder é um pressuposto não apenas do prin-
cípio da igualdade, mas também um impera-
tivo democrático. A democracia pressupõe 
que as decisões tomadas pelos poderes cons-
tituídos, entre eles o Poder Judiciário, sejam 
representativas dos mais variados espectros 
da sociedade.

Em razão de condicionamentos de ordem 
histórica e cultural, as mulheres experien-
ciam o mundo a partir de perspectivas dis-
tintas. Sua maior representatividade nas 
instâncias de poder agrega novos olhares e 
perspectivas, o que traz repercussões em 
termos de pluralidade e legitimidade nas 
decisões judiciais. Para que o Poder Judici-
ário seja democrático, pressupõe que seja 
abrangente da maior gama de perspectivas e 
valores do conjunto total, e não parcial, dos 
destinatários de suas ordens. O Poder Judici-
ário será tão mais democrático, quanto mais 
plural for a sua composição.

notas

1 Diagnóstico da participação feminina do Poder Judiciá-
rio,  Disponível em: http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/
arquivo/2019/05/7e318ad139f1ab3572856786078942df.
pdf.

2 Relatório disponível em: http://ajufe.org.br/
images/2019/PDF2019/Nota-Tecnica-Mulheres-2.pdf

3 Relatório disponível em: http://ajufe.org.br/images/pdf/
NotaTecnica01Mulheres.pdf

4 Relatório disponível em: http://ajufe.org.br/
images/2019/PDF2019/Nota-Tecnica-Mulheres-2.pdf.

5 Disponível em http://ajufe.org.br/images/pdf/Mulhe-
resnaJusticaFederalLivreto.pdf

6 Disponível em: https://ajufe.org.br/publicacoes/outras
-publicacoes/10465-magistratura-e-equidade.

ajufe mulheres – Preocupada com as consequ-
ências em termos de pluralidade que essa realidade 
impõe aos tribunais no País, a Associação dos Juízes 
Federais (Ajufe) criou em 2017 a Comissão Ajufe Mulhe-
res, fórum permanente de discussão sobre represen-
tatividade feminina no Poder Judiciário e de refle-
xão sobre as dinâmicas que conduzem as mulheres, 
enquanto categoria, a lugares de invisibilidade.

A atuação da Comissão se dá, basicamente, sobre 
três eixos: pesquisas, publicações e eventos científicos. 
As pesquisas, além de apresentar os números sobre a 
participação das mulheres na carreira, são indispen-
sáveis para identificar obstáculos a essa participação, 
entender sua evolução, identificar causas e propor 
caminhos para trajetórias mais plurais. 

No propósito de alcançar tais objetivos, a Comissão 
promoveu diversas pesquisas. Entre elas encontra-
se um questionário voltado às juízas federais sobre o 
perfil das magistradas, bem como sobre sua opinião a 
respeito das dificuldades relacionadas à condição femi-
nina, cujos dados estão disponíveis na Nota Técnica 013. 
Conforme já referido, a Comissão publicou, em março 

...(dados desafiam) 
senso comum de 
que passagem 
do tempo seria 
suficiente para 
ampliar número 
de mulheres nos 
cargos de maior 
nível hierárquico”

EsPaço aJuFE
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 FaBia dE mElo-FourniEr 

Promotora de Justiça

O Sistema Interamericano foi o primeiro sistema 
internacional de Direitos Humanos a integrar 
a perspectiva de gênero em sua estrutura, bem 

como em seus instrumentos normativos e em sua juris-
prudência. Em 1928, foi criada a Comissão Interamericana 
de Mulheres, que protagonizou o processo de adoção, em 
1994, da “Convenção Interamericana para Prevenir, Punir 
e Erradicar a Violência contra a Mulher” (CIPPEVM/ Con-
venção de Belém do Pará)1. Por ela, os Estados signatários 
reconhecem que a violência contra a mulher “é manifes-
tação das relações de poder historicamente desiguais 
entre mulheres e homens” e se comprometem a adotar 
políticas específicas visando prevenir, sancionar e erradi-
car a violência contra a mulher.

A Corte Interamericana de Direitos Humanos 
(CIDH) assume papel relevante nesse contexto, pois 
reconheceu que a CIPPEVM traz parâmetros para a 
interpretação da Convenção Americana de Direitos 
Humanos (CADH), no que tange à violação de Direitos 
Humanos das mulheres enquanto violência de gênero, 
incluindo-a em sua competência. Esta prática da CIDH 
de considerar a perspectiva de gênero como um ele-
mento analítico para sua decisão repercutiu tanto na 
esfera dos direitos materiais, quanto dos direitos ins-
trumentais enunciados na CADH.

 Na interpretação do direito à integridade pessoal 
(CADH, art. 5°), a CIDH considerou, pela primeira vez, 

a proteção da mulher 
Sob a ótica da Corte Interamericana de Direitos humanos

EsPaço conamP

ainda que de forma implícita, no Caso Pri-
são Castro Castro c. Pérou2, que mulheres e 
homens foram afetados de maneiras dis-
tintas pela violência a que foram submeti-
dos, bem como pelas condições precárias de 
encarceramento, provocando um grau de 
sofrimento ainda maior às mulheres, posto 
que atacadas em sua identidade feminina. 

Por exemplo, a CIDH considerou como 
violência sexual contra a mulher a nudez 
forçada diante de policiais homens3. No Caso 
López Soto et al c. Venezuela, a CIDH adotou 
uma interpretação evolutiva da noção de 
tortura, ao declarar que, para sua caracteri-
zação, é necessário demonstrar a intenção 
de causar grave sofrimento físico ou mental, 
não mais necessitando que os atos sejam pra-
ticados por agentes do Estado, mas o fazendo 
com a concordância ou tolerância deste.

A CIDH trouxe ainda uma dimensão de 
gênero para a definição de tortura e de escra-
vidão sexual. O estupro pode se caracterizar 
como tortura se ficar demonstrado que foi 
praticado com intuito de intimidar e dominar 
a vítima, por ser mulher. A CIDH reconhece 
também que os efeitos da escravidão sexual 
assumem caráter ainda mais devastador em 

vítimas mulheres4. Por a violação de deter-
minados direitos fundamentais ter efeitos 
diversos sendo a vítima do gênero feminino 
ou masculino, isso deve ser levado em conta a 
quando da decisão de reparação do dano.

Na interpretação dos direitos instrumen-
tais dos artigos 8º (garantias judiciais) e 25 
(proteção judicial), combinados com o art. 1.1 
da CADH, sabe-se que a jurisprudência inte-
ramericana há muito estabeleceu obrigações 
positivas ao Estado de investigar, processar e 
sancionar os responsáveis por graves viola-
ções dos Direitos Humanos5. Essa obrigação 
poderá ser reforçada por outros instrumen-
tos normativos relacionados à natureza dos 
fatos como, por exemplo, relativos à preven-
ção e sanção da tortura e de violências contra 
mulheres6.

Assim, a CIDH decidiu que, em relação 
ao art. 7° da CIPPEVM, o Estado tem não 
somente a obrigação razoável de prevenir a 
violência contra as mulheres, como também 
tem o dever de investigar, de forma eficaz, as 
violações cometidas ao seu encontro.

A Corte considera que o dispositivo citado traz uma 
obrigação adicional ao Estado quando o homicídio ou 
a violação da integridade pessoal ocorre em um con-
texto de violência de gênero7. Nestes casos, a investiga-
ção deve ser conduzida levando-se em conta essa pers-
pectiva8. Disto decorre, para o Estado, a obrigação de 
capacitar seus atores. A Corte foi ainda mais longe no 
Caso Atenco c. México, determinando ao Estado, além 
da realização de programas de formação de policiais, a 
criação de observatório independente para monitorar 
o uso da força policial9. 

A responsabilidade internacional do Estado pode 
ser gerada tanto por violações praticadas pelos pró-
prios agentes do Estado, quanto por particulares. Em 
relação a esta última hipótese, a responsabilidade é 
estabelecida pela violação do dever estatal de preve-
nir a violência de gênero. Para a CIDH, o Estado tem 
o dever de agir rápida e diligentemente, desde o pri-
meiro momento em que lhe for comunicada a ocorrên-
cia de violência contra a mulher, seu desaparecimento 
ou sequestro10.

Na medida em que os juízes interamericanos con-
vidaram, em diversas decisões, expressamente, os 
atores nacionais a realizar o controle de convencio-
nalidade na aplicação do Direito em seus respectivos 
países, a jurisprudência interamericana é instrumento 
relevante nesta tarefa. 

notas

1 Em vigor desde 03/05/1995.

2 Sentença de 25/11/2006, Série C, n°160, §§259-342.

3 Ibid nota 3, §§306 e 308.

4 Cf. também, CIDH, Caso Atenco c. México, sentença de 28/11/18, Série 
C, n°371.

5 CIDH, Caso Velásquez Rodríguez c. Honduras, sentença de 29/07/88, 
Série C, n°4, §166.

6 CIDH, Caso Massacres do Rio Negro c. Guatemala, sentença de 
04/09/12, Série C, n°250, §222.

7 CIDH, Caso González e al. (“Campo de Algodão”) c. México, sentença 
de 16/11/09, Série C, n. 205, §§236 e 293. A CIDH fez referência, pela 
primeira vez, ao termo “feminicídio”.

8 Ibid. nota 11, §225.

9 Ibid. nota 8, §356.

10 CIDH, Caso López Soto et al. c. Venezuela, dec. 26/09/18, Série C, 
n°362, §§217-226, que tratou do acesso à Justiça de maneira equitativa das 
mulheres vítimas de violência.
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A representação política também não reflete a 
realidade da população brasileira. Embora as mulhe-
res representem 51,5% da população, ocupam apenas 
15% da Câmara dos Deputados e 13,5% do Senado. Um 
universo ainda mais reduzido se considerar o gênero 
e raça. Do total de 513 deputados, 77 são mulheres e 
apenas 13 negras e pardas. No Senado, apenas uma 
senadora se declarou parda, dentre as 11 atualmente 
no exercício do mandato. “A igualdade que defendemos 
não pode ser pensada nem exercida parcialmente. É 
para todos os contextos. É entre todos e todas ou não 
é”, enfatizou Daniela.

O estímulo à participação da mulher na política e 
nos espaços de tomada de decisão é um dos pilares da 
atuação na CNMA. “Essa presença não é apenas questão 
de direito e de representatividade. É fundamental para 
traduzir em leis o que afeta a vida das mulheres sob sua 
necessidade e vivência. Quem vive realidades próprias 
somos nós mulheres e ninguém melhor do que nós para 
avançar nisso”, afirmou a presidente da comissão.

No contexto de busca da igualdade, a política de 
cotas é uma necessidade. “A luta não é para que não 
sejamos diferentes, a nossa luta é para que essas dife-
renças não sirvam para justificar que alguns tenham 
menos direitos, menos oportunidades ou sofram vio-
lência”, disse. Ela ressaltou que a construção de uma 
sociedade mais igual só terá sucesso com a atuação 
conjunta de mulheres e homens.

Esse entendimento é compartilhado pela primeira 
presidente da CNMA e atual integrante do Conselho 

Nacional do Ministério Público (CNMP), Fernanda 
Marinela. “Se não houver diálogo com homens e 
mulheres, não haverá avanços. Esse assunto não pode 
ser ‘Clube da Luluzinha’. É um assunto de interesse 
geral”, afirmou Marinela.

Vice-Presidente da seccional da OAB no Ceará, 
estado de realização do 3º Encontro da Mulher Advo-
gada, Vládia Feitosa afirma que o conhecimento é fator 
importante na defesa das prerrogativas. “Procuramos 
dar visibilidade e conhecimento para as colegas e para 
os demais atores do sistema de Justiça, para que, real-
mente, o respeito comece a acontecer. O que existe de 
prerrogativa é lei e tem de ser cumprida”, disse.

Em parceria com a Comissão Nacional de Defesa 
das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, a CNMA 
percorre o País promovendo reuniões, audiências, visi-
tas, inspeções e palestras na Caravana das Prerrogati-
vas. Editada pela Comissão, a Cartilha da Mulher Advo-
gada é contribuição importante para o cumprimento 
dos diretos do exercício da advocacia sem restrições 
por distinção de gênero.  

a mulher na oaB – A implementação de ações afir-
mativas tem resultado em mudanças relevantes na 
OAB. Quando a CNMA foi efetivada há sete anos, ape-
nas quatro mulheres compunham o Conselho Federal. 
Hoje, são 39 conselheiras federais. Na próxima gestão 
será garantida a participação de ao menos uma mulher 
nos cinco cargos de direção do Conselho Federal.

A OAB tem implantado outras importantes ações 
na defesa da mulher. No ano passado, por exemplo, 
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Presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada

 FErnanda marinEla 

Membro do Conselho Nacional do Ministério Público 

(CNMP)

Neste mês de março, quando as discussões da 
3ª Conferência Nacional da Mulher Advogada 
tiverem se encerrado, a Ordem dos Advoga-

dos do Brasil terá dado mais um passo no caminho 
para a efetivação dos espaços da mulher no cenário 
jurídico. A pauta de uma advocacia mais igual, com 
ações afirmativas, vem resultando em uma mudança 
no perfil da Ordem. Na última década, a participação 
de mulheres no Conselho Federal cresceu em quase 
1.000%, advogadas estão em cargos de direção, parti-
cipam ativamente nas seccionais, em um processo no 
qual os avanços são contínuos. 

De forma atuante, a Comissão Nacional da Mulher 
Advogada (CNMA) trabalha para o exercício da advo-
cacia sem restrição de gênero, sem assédio e sem pre-
conceito, na perspectiva de que a mulher ocupando os 
espaços se torna agente de transformação para uma 
sociedade mais igual. “Temos desafios por sermos 
mulheres e precisamos entender quais são esses desa-
fios”, explica a presidente da comissão, Daniela Borges.

“É preciso construir uma sociedade mais igual, não 
no sentido de suprimir as diferenças, mas respeitando 

e incluindo as diferenças de maneira que todos pos-
sam gozar dos mesmos direitos, oportunidades e com 
a liberdade de sermos o que quisermos e de estarmos 
onde quisermos”, completou.

 Hoje, homens e mulheres dividem quase que parita-
riamente o quadro da advocacia no Brasil. São 583.591 
advogadas e 593.909 advogados inscritos na Ordem. 
No entanto, as condições do exercício da advocacia 
não são as mesmas, com as mulheres enfrentando uma 
realidade de prerrogativas violadas e de obstáculos no 
seu cotidiano profissional, segundo Daniela.

A coleção de casos vai da prisão de advogadas con-
fundidas com suas clientes, assédios e ofensas à medi-
ção da altura da saia em tribunais. A violação de prerro-
gativas do advogado em distintas áreas se torna mais 
acentuada para a mulher, principalmente em alguns 
setores de trabalho, como na advocacia criminal, no 
acesso aos presídios e nas audiências de custódia.

Exemplo recente aconteceu no Presídio de Maram-
baia, em Belém (PA), no mês passado, com advogada 
que precisou entrar no estabelecimento para atender 
seu cliente. Ela foi submetida a revista íntima e não 
pôde realizar a entrevista com o cliente de forma reser-
vada, em flagrante violação de suas prerrogativas.

 Assim como mulheres de diferentes profissões 
no Brasil, as advogadas também sofrem a discrimina-
ção salarial no mercado de trabalho. De acordo com 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), mesmo contanto com um nível educacional 
mais alto, as mulheres ganham, em média, 76,5% do 
rendimento dos homens.

oab eFetiva espaços da 
mulher advogada
Mulheres levantam bandeiras do universo feminino  
e encaram os desafios da advocacia contemporânea

EsPaço oaB
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aprovou súmula que estabelece a prática de violência 
contra a mulher como motivo para a negativa de ins-
crição do advogado na Ordem. E pela primeira vez, a 
OAB indicou duas mulheres para as duas vagas desti-
nadas à advocacia no CNMP – as advogadas Fernanda 
Marinela e Sandra Krieger, que assumiram as cadei-
ras em 2019.

A participação também cresceu nos eventos. Fato 
inédito na história da OAB, as mulheres participa-
rão paritariamente dos debates da XXIV Conferên-
cia Nacional da Advocacia. Serão 120 palestrantes 

mulheres e 120 palestrantes homens no maior evento 
da advocacia brasileira a ser realizada em novembro, 
em Brasília.

Ainda nesse sentido, desde fevereiro último, está 
em vigor a decisão do Conselho Federal que garante às 
mulheres a participação como palestrantes em todos 
os eventos da OAB em, pelo menos, 30%. “Podemos 
ainda não ter chegado onde queremos, mas é inegável 
que estejamos fazendo o nosso dever de casa. Temos 
uma diretoria comprometida com a causa feminina”, 
afirmou Daniela Borges.

guia orienta a advogada de seus direitos

Guia de bolso prático para consultas, a Cartilha de Prerrogativas da 
Mulher Advogada é um orientador na resolução de conflitos, de combate a vio-
lações e de fortalecimento da advocacia. Disponível no site da OAB Nacional, 
o guia contém os direitos garantidos a todas as advogadas e as prerrogativas 
da advocacia.

“É muito comum que a violação das prerrogativas também se traduza em 
violência de gênero quando a autoridade se vê diante de uma profissional. O tra-
balho de defesa das prerrogativas da mulher advogada é ao mesmo tempo um 
instrumento de valorização da advocacia e de enfrentamento da desigualdade 
de gênero no exercício profissional”, define a cartilha editada pela Comissão 
Nacional da Mulher Advogada.

A cartilha ressalta que assédio também é violência, discriminação ou pre-
conceito de gênero, que não é admissível em nenhum contexto, além da advo-
gada ter o direito de vestir o que quiser e à igualdade de remuneração. 

Na maternidade, o Estatuto da Advocacia e da OAB garantem à advogada: 
preferência em sustentações orais e audiências; suspensão de prazos proces-
suais por 30 dias, quando for a única patrona da causa; isenção total ou parcial 
da anuidade no ano do parto ou adoção; entrada permitida em tribunais sem 
passar por aparelhos de Raio-X; vaga especial de estacionamento e direito à 
creche.

“A igualdade que se pretende ver efetivada entre homens e mulheres não é 
formal, mas material. É preciso garantir que as diferenças não legitimem desi-
gualdades, mas ensejem políticas públicas para garantir a igualdade efetiva 
no gozo dos direitos e no exercício da advocacia”, afirma a cartilha.

A advogada que tenha sua prerrogativa violada pode procurar a Comissão 
Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia ou a Comis-
são de Prerrogativas da própria seccional. Se a violação ocorrer em processos 
judiciais, pode acionar a Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas 
do Conselho Federal ou de sua seccional.

A Cartilha da Mulher Advogada está disponível no endereço https://www.
oab.org.br/publicacoes/AbrirPDF?LivroId=0000002837. Acesse também pelo 
QRCode

EsPaço oaB

 rita cortEz 

Presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB)

Em qualquer sociedade fundada no modelo patriar-
cal e machista, que não consegue conviver bem 
com a ideia de mulheres liderando, participando 

e influindo efetivamente no espaço político, “a casa” se 
transforma no lugar onde elas devem ficar, posto que no 
“lar” estariam concentradas as atividades compatíveis 
com a reprodução biológica e o trabalho doméstico.

A superação dessa perversa construção histórica, 
cultural e social, materializada em anos de dominação 
e de profundas desigualdades de gênero, exige de nós 
mulheres embates contínuos, sujeitos aos dramas, 
tragédias e resistências variadas. Começam na famí-
lia, passam pela escola e deságuam, invariavelmente, 
no trabalho, na vida profissional e na participação 
política. A figura da “bela, recatada e do lar” ainda 
é uma triste realidade. Tanto na política, quanto no 
meio acadêmico e nas diversas carreiras profissio-
nais, enfrentamos o mesmo impacto provocado pela 
extrema desigualdade de gênero.

Apesar do contexto negativo no que diz respeito às 
políticas públicas de gênero, tais como o combate à vio-
lência e ao assédio contra as mulheres, a pauta de dis-
cussão sobre a ampliação da participação feminina na 
política avança positivamente, ainda que com lentidão.

As mulheres representam a maioria da população 
e do eleitorado brasileiro. Contudo, pouco mais de 
10% dos deputados federais e senadores são mulheres. 
Quando acionamos a observância da política de cotas 
garantidoras de uma maior ocupação de cargos e fun-

mulheres na política
Uma luta histórica e institucional

oPinião

ções na vida política do País, deparamo-nos 
com enormes deturpações e deformações, 
como o uso de laranjas para preenchimento 
das listas partidárias. Esse quadro estatís-
tico lamentável foi apresentado, em 2016, na 
II Conferência Nacional da Mulher Advogada, 
no painel “Mulheres na política”. O destaque 
foi para o fato do Brasil se posicionar, entre 
os demais parlamentos mundiais, no vergo-
nhoso 70º lugar.
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alcançados. Ao eleger a igualdade de gênero como 
item prioritário, a Justiça Eleitoral tem proferido 
diversas decisões incrementadoras da participação 
feminina na política.

Em 2018, por unanimidade, o Plenário do TSE con-
firmou que os partidos políticos deveriam reservar 
pelo menos 30% dos recursos do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha, conhecido como Fundo 
Eleitoral, para financiar campanhas de candidatas. O 
mesmo deveria ocorrer com o tempo destinado à pro-
paganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão.

No julgamento da Ação Direta de Inconstituciona-
lidade (ADI) nº 5.617/2018, o STF determinou a destina-
ção de pelo menos 30% dos recursos do Fundo Partidá-
rio às campanhas de candidatas.

Voltando nosso olhar especificamente para o uni-
verso da advocacia, o diagnóstico de desigualdade e 
exclusão nos fóruns e instâncias da política de classe 
não é muito diferente, apesar do fenômeno da femini-
zação da profissão a partir de 1980. O maior ingresso 
de mulheres na advocacia não conseguiu reverter a 
lógica masculina com que a profissão fora delineada 
no passado. Simultaneamente à feminização, ocorreu 
uma estratificação, à semelhança do que houve em 
vários outros países: as mulheres são mais numerosas 
nos estágios iniciais da carreira e menos numerosas à 
medida em que a carreira avança.

O fenômeno identificado pela Professora Patrícia 
Tuma Bertolin como “teto de vidro da advocacia” seria, 
segundo ela, a “barreira invisível que as mulheres e 
membros de outros grupos segregados ou discrimi-
nados costumam encontrar para ascender ao topo das 
organizações”. Decorreria da assimilação, pelas mulhe-
res, do padrão masculino, das responsabilidades fami-
liares, da falta de sororidade e da meritocracia.

Essas barreiras e dificuldades vão se refletir nos 
espaços políticos. O número de mulheres que se inte-
ressam em participar mais ativamente das diversas 
instâncias (eletivas ou não) nas entidades e instituições 
jurídicas ainda é muito reduzido. Na OAB, tivemos oito 
mulheres presidentes e, no IAB, ao longo dos seus 176 
anos de existência, apenas duas mulheres presidiram a 
casa jurídica mais antiga das Américas.

Em uma tentativa de reversão desse quadro, o 
Conselho Federal da OAB aprovou resolução garan-
tindo a cota de 30% para cargos não só do Conselho, 
mas da Diretoria. Mais recentemente, em fevereiro 

de 2020, a Proposição nº 49.0000.2019.013134-1 da 
Comissão Nacional da Mulher Advogada foi apro-
vada pelo Conselho Federal, estabelecendo a obri-
gatoriedade em todos os seus eventos da presença 
de no mínimo 30% e no máximo 70% de membros 
de cada sexo, com igual recomendação expedida às 
seccionais. O Conselho também estabeleceu que na 
Conferência Nacional da Advocacia, em novembro de 
2020, haverá paridade (50% de cada) entre palestran-
tes homens e mulheres.

A participação das mulheres na política é uma 
face do empoderamento feminino. Empoderamento 
significa ação social coletiva que visa potencializar 
a conscientização sobre direitos sociais e civis. É 
consciência coletiva necessária para a superação 
da dependência social e econômica, bem como da 
dominação política das mulheres. O empoderamento 
está previsto na Agenda 30 de sustentabilidade da 
Organização das Nações Unidas (ONU), como obje-
tivo a ser perseguido, para se alcançar a igualdade de 
gênero, sendo um fator de progresso social. Preconiza a 
Agenda que mulheres e meninas devem gozar de igual-
dade de acesso à educação de qualidade, aos recursos 
econômicos, à participação política, bem como à igual-
dade de oportunidades em termos de emprego.

Transformações estruturais, mudanças nos 
padrões e formação cultural da sociedade brasileira 
também se impõem. São traços culturais tão arraiga-
dos que passamos a incorporar o pensamento mascu-
lino, não só na forma de agir, mas de pensar. Sentimo-
nos, por exemplo, no dever de cuidar da casa, dos filhos, 
dos idosos, e nos cobramos emocionalmente quando 
não damos conta disto. Não é incomum o receio de 
votar e eleger outras mulheres para o exercício de car-
gos de representação ou funções políticas.

Precisamos não só de leis e mecanismos de fisca-
lização que nos garantam participação política iguali-
tária, mas, sobretudo, é imprescindível que haja soro-
ridade. Sororidade é ter cuidado, empatia e amor por 
outras mulheres. É aceitar que elas podem agir como 
quiserem. É não ofender ou desrespeitar outras mulhe-
res por conta do seu comportamento ou opção.

Nós, mulheres, inclusive nas carreiras jurídicas, 
somente seremos reconhecidas por nossa atuação 
política quando houver verdadeiramente sororidade 
e consciência do nosso empoderamento cultural e 
social.

A figura da ‘bela, 
recatada e do lar’ 
ainda é uma triste 
realidade. tanto na 
política, quanto no 
meio acadêmico e nas 
carreiras profissionais, 
enfrentamos o mesmo 
impacto provocado pela 
extrema desigualdade 
de gênero”

O tema “Mulheres na política” tem sido uma antiga 
preocupação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB), das enti-
dades de representação da advocacia e instituições 
jurídicas. Compete a estes organismos protagonizar 
o debate da igualdade de gênero de forma plena e 
abrangente, não só para cumprir os desígnios consti-
tucionais, mas, sobretudo, para apontar o caminho a 
ser seguido por outras instâncias da sociedade civil e 
instituições de Estado.

Na eleição de 2018, a missão de observação eleitoral 
da Organização dos Estados Americanos (OEA) emitiu 
relatório final recomendando o efetivo cumprimento 
da aplicação da norma sobre as cotas de gênero, pre-
vista na Lei nº 9.504/1997. O IAB, com base na reco-
mendação e por iniciativa da sua Comissão de Direito 
Eleitoral, apresentou requerimento que foi acolhido 
pela Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
Ministra Rosa Weber, de criação da Unidade de Políti-
cas de Gênero no âmbito do TSE. A intenção foi ampliar 
a participação das mulheres e colocar um olhar femi-
nino sobre políticas públicas que afetam diretamente 
a vida das brasileiras, sobretudo no que se refere ao 
combate ao feminicídio e à violência doméstica, à 
saúde pública e ao mercado de trabalho.

Continuamos progredindo no campo da política. 
O artigo 10, parágrafo 3º da Lei nº 9.504/1997 dispõe 
que cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 
30% e o máximo de 70% das vagas com candidaturas de 
cada sexo nas eleições para a Câmara dos Deputados, 
Câmara Legislativa, assembleias legislativas e câmaras 
municipais.

A indicação de mulheres para participar como can-
didatas em eleições anteriormente era da coligação 
partidária. Com a vedação das coligações, a indica-
ção passou a ser unicamente do partido político. Esta 
mudança, valendo para 2020, fomentará sobremaneira 
a participação feminina na política, visto que agora um 
partido não poderá mais usar como escudo os demais 
partidos da coligação, para que, enquanto coligação, 
seja atingido o percentual de 30%.

Está em curso no Congresso também a Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) nº 134 sobre a reforma 
política. A PEC acrescenta o art. 101 ao Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias para reservar 
vagas para cada gênero na Câmara dos Deputados, nas 
assembleias legislativas, na Câmara Legislativa do Dis-

trito Federal e nas câmaras municipais, nas três legis-
laturas subsequentes à sua entrada em vigor. 

“Art. 101 – É assegurado a cada gênero, masculino 
e feminino, percentual mínimo de representação 
nas cadeiras da Câmara dos Deputados, das Assem-
bleias Legislativas, da Câmara Legislativa do Dis-
trito Federal e das Câmaras Municipais, nas três 
legislaturas subsequentes à promulgação desta 
Emenda Constitucional, nos termos da lei, vedado 
patamar inferior a: I – 10% das cadeiras na primeira 
legislatura; II – 12% das cadeiras na segunda legisla-
tura; e III – 16% das cadeiras na terceira legislatura.” 

Caso o percentual mínimo não seja atingido por 
determinado gênero, as vagas serão preenchidas pelos 
candidatos desse gênero com a maior votação nomi-
nal individual dentre os partidos que atingiram o quo-
ciente eleitoral.

Esses avanços provocaram imediata reação da 
representação masculina. Propostas de evidente retro-
cesso legislativo começaram a surgir, como o Projeto 
de Lei nº 1.256/2019, que pretende revogar o princípio 
das cotas contido na lei de 1997.

Além da legislação eleitoral, ressalte-se a inegável 
colaboração do TSE e do Supremo Tribunal Federal 
(STF) para os significativos avanços até o momento 

oPinião



3736  Março 2020   |  Justiça & Cidadania   no 235

 mônica lúcia do nascimEnto 

Juíza Federal

A corrupção está intimamente ligada aos crimes 
popularmente conhecidos pela expressão “cri-
mes do colarinho branco”, que são crimes gra-

ves cometidos por pessoas com algum tipo de status 
social, qualificação profissional ou cultural. Essa espé-
cie de crime produz efeitos sociais difusos e constitui 
efetiva violação à ordem jurídica. Outra peculiaridade 
capaz de diferenciá-los dos crimes convencionais, 
como outros crimes patrimoniais, é que não utilizam 
de violência física.

a corrupção e os crimes  
do colarinho branco

dirEito PEnal

essa espécie de crime 
produz efeitos sociais 
difusos e constitui 
efetiva violação à 
ordem jurídica”

Edwin Sutherland foi o responsável por introduzir o 
termo no mundo acadêmico, por ocasião do discurso intitu-
lado The white collar crime, proferido à Sociedade Americana 
de Sociologia, como seu presidente, em 1939, e em 1949, 
com a publicação da obra na qual contextualizou o crime de 
colarinho branco como uma espécie de crime organizado. 
Ele analisou a aplicação da teoria da associação diferencial, 
uma das teorias da aprendizagem social, segundo a qual o 
comportamento ilícito e o lícito é aprendido pelo indivíduos 
em sua interação com pessoas e grupos, ou seja, independe 
de fatores como classe social, gênero, raça e idade, uma vez 
que o comportamento criminoso é aprendido nos grupos 
sociais dos quais o indivíduo faça parte.

Segundo Sutherland, os crimes do colarinho branco são 
cometidos por pessoas da mais alta respeitabilidade e sta-
tus social, ou seja, desde empresários, diretores de bancos 
e membros do governo, etc., no exercício de suas ocupa-
ções. Isso explicaria o receio pela elaboração e aplicação 
das leis a essas figuras de poder, como vimos, levando-se 
em conta a influência das mesmas até na composição das 
cúpulas dos poderes do Estado.

Vale refletir sobre o alerta de Sutherland quanto à 
existência de homogeneidade cultural entre legislado-
res, juízes e empresários em geral, que pertencem e fre-
quentam os mesmos espaços sociais. Os envolvidos no 
processo legislativo presumem que estes respeitáveis 
cidadãos não reincidirão se lhes for aplicada uma legis-
lação mais amena e, percebemos que esses agentes não 
se enquadram no estereótipo do criminoso, qual seja, o 
cidadão com pouca ou nenhuma instrução, das classes 
sociais menos desfavorecidas, etc.

É sabido que não há uma única causa, mas 
sim várias causas das dificuldades em se punir 
a corrupção no Brasil, notadamente pelo 
expressivo poder econômico dos envolvidos, 
brindados por um pacto de solidariedade exis-
tente entre eles. Nesse contexto, os tribunais 
superiores têm, no Brasil, um relevante papel 
no combate a esses crimes, e acreditamos que 
seus membros contribuirão para que o País 
consiga deter a deletéria corrupção sistêmica.

Por fim, devemos acreditar na resiliência 
do povo brasileiro em lutar por mudanças 
legislativas, econômicas e jurisprudenciais, 
pois esta capacidade é bem maior que o desâ-
nimo causado pela insistência da elite cor-
rupta em se manter no poder.
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  roBErta FErmE sivolElla  

Juíza do Trabalho

A história recente nos revela que o mundo, entre 
os séculos XVIII e XX, atravessou duas grandes 
revoluções: a revolução da liberdade e da igual-

dade; e a revolução da fraternidade. O conceito de Bona-
vides1 e sua explicação acerca da transição entre os 
modelos de Estado bem identificam a relação de inter-
dependência entre a liberdade e igualdade, de modo 
a alimentar o pilar da dignidade da pessoa humana, 
como princípio fundamental e estruturante do Estado 
Constitucional Democrático de Direito e, ao mesmo 
tempo, fundamento de validade e escopo das normas 
que orientam o sistema normativo vigente.

liberdade, igualdade, 
Fraternidade
Igualdade de gênero sob a perspectiva  
de um Judiciário desigual

Justiça do traBalho

No Brasil, em 1988, nossa Constituição 
acabou por consolidar, com status e reco-
nhecimento constitucional, o arcabouço 
principiológico que dá força e concretude ao 
Estado Democrático de Direito, elevando-o 
ao que chamamos de Estado Constitucional 
Democrático de Direito. Para tanto, forneceu 
subsídios imprescindíveis à efetividade do 
seu chamado “tripé” – assim denominada a 
estrutura calcada na pessoa humana com sua 
dignidade; na sociedade política, concebida 
como democrática e includente; e na socie-

dade civil, também por democrática e inclu-
dente2 – consubstanciados em um catálogo 
de direitos sociais (considerado “aberto”) e 
princípios fundamentais que conseguiram 
equilibrar os pilares da igualdade e da liber-
dade que caracterizavam, isoladamente, os 
modelos de Estados anteriores.

Pouco mais de 30 anos após o reconhe-
cimento da igualdade material como pilar 
essencial e integrante da democracia cons-
titucional, no entanto, muito ainda há a evo-
luir em relação à plena efetividade da igual-
dade, sob o prisma da isonomia de gêneros, 
dentro e fora do Judiciário. Em meio às 
palavras da moda do “empoderamento femi-
nino” e da “sororidade”, ecoam os gritos de 
uma sociedade na qual a assimetria de opor-
tunidades e a misoginia ainda encontram 
brechas de destaque.

mais liberdade, menos igualdade – No 
mercado de trabalho, por exemplo, ainda 
é grande a desigualdade salarial e o desní-
vel de condições entre homens e mulheres. 
Segundo estudo divulgado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
em março de 2019, as mulheres ganham, em 
média, 20,5% menos que os homens no País, 
não obstante representarem 45,3% da força 
de trabalho, revelando desigualdade salarial 
que se apresentou em todas as ocupações 
analisadas3. A mesma pesquisa revelou que, 
entre os profissionais das ciências e intelec-
tuais, nada obstante a participação maior das 
mulheres, a discrepância de rendimentos era 
ainda maior, com a percepção de 64,8% do 
rendimento dos homens.

Nas posições de liderança, tal desigual-
dade ainda é mais visível. Nas funções de 
diretoria e gerência, as mulheres detêm 
menor participação, na ordem de 41,8%, e 
rendimento médio correspondente a 71,3% 
daquele recebido pelos homens. Nas uni-
versidades federais brasileiras, por sua vez, 
apenas 19 mulheres ocupam o cargo máximo 
de reitor em um universo de 63 posições, 
representando 28,3% de participação, em 
verdadeiro efeito “tesoura” que faz com que, 

quanto mais se suba na pirâmide hierárquica, maior 
contraste seja observado. 

No âmbito acadêmico-científico, por exemplo, estu-
dos da distribuição de bolsas de pesquisa das agências 
de fomento indicam que, enquanto nas bolsas de ini-
ciação científica 59% são para mulheres, na distribui-
ção de bolsas de produtividade científica com maior 
financiamento este número é bem menor, de 35,5%, 
caindo para 24,6% no grupo das bolsas de mais recur-
sos (1A)4. O corte de gênero evidente acaba excluindo 
as mulheres de oportunidade de ascensão no ramo, em 
postura que reflete mentalidade de posições estanques 
e responsabilidades domésticas e familiares imputa-
das à mulher como sendo incompatíveis com qualquer 
função de maior destaque em meio predominante-
mente masculino. A composição recorrente de mesas e 
programações acadêmicas em simpósios e congressos 
não deixa dúvidas quanto à precisão da análise.

telhado de vidro estrutural e jurídico – O pano-
rama não é diferente no Poder Judiciário brasileiro, 
que é composto em sua maioria por magistrados do 
sexo masculino, com apenas 38,8% de magistradas em 
atividade, apenas 2,8% a mais desde o ano de 20135, em 
percentual que diminui para 37,6 %, se considerados os 
magistrados em atuação nos últimos dez anos. O cená-
rio descrito pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
no “Diagnóstico de Participação Feminina no Poder 
Judiciário” corrobora a estagnação que permeia a pro-
blemática da desigualdade mesmo no âmbito do Poder 
guardião do tripé constitucional que compõe o Estado 
Democrático de Direito6. Nos cargos de direção e den-
tre as desembargadoras, a participação feminina na 
magistratura é ainda menor, permanecendo no pata-
mar de 25% a 30%, e sequer atinge 20% em tribunais 
superiores como o Supremo Tribunal Federal (STF) e 
o Superior Tribunal de Justiça (STJ). São dados muito 
reveladores do já citado “efeito tesoura”, também pre-
sente nas carreiras jurídicas.

Não por acaso, a mesma pesquisa do CNJ revela que 
a Justiça do Trabalho é a única que se destaca por ter 
apresentado nos últimos dez anos os maiores percen-
tuais de magistradas em todos os cargos. 

No ramo da Justiça que prima, justamente, por 
guarnecer os direitos sociais e a igualdade como pilar 
do valor fundamental da dignidade da pessoa humana, 
nos últimos dois anos as mulheres representaram 
49,4% dos juízes em atividade e, em 2018, este percen-
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tual atingiu a maioria do quadro, com 50,5%, quando 
avaliados somente os magistrados ativos. Por outro 
lado, a composição de 41,25% de presidentes do sexo 
feminino nos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) 
também revela grande avanço em relação aos outros 
ramos do Judiciário, em dados que foram ressaltados 
em um dos diversos discursos realizados na posse da 
primeira Presidente do sexo feminino na história do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Ministra Maria 
Cristina Peduzzi, no último dia 19 de fevereiro de 2020. 
Também não por acaso, a Justiça do Trabalho foi pio-
neira em indicar o primeiro membro do sexo femi-
nino para representá-la no Comitê Gestor Nacional 
de Segurança do Poder Judiciário, originalmente mar-
cado, por seus próprios escopos, pela presença integral 
masculina7.

Os avanços verificados no ramo trabalhista não 
diminuem, contudo, a grande distância que existe 
entre os gêneros na ascensão na carreira, e os proble-
mas vivenciados no Judiciário neste sentido. Atenta a 
tal necessidade, em 2018, a segunda Presidente mulher 
do STF, Ministra Cármen Lúcia, editou a Resolução 255 
do CNJ instituindo a “Política Nacional de Estímulo 
à Participação Institucional Feminina no Poder Judi-
ciário”8. Dentre os motivos destacados pela resolução 
do CNJ, foram reconhecidos os dados reveladores da 
assimetria entre mulheres na ocupação de cargos no 
Poder Judiciário, e a necessidade de cumprimento da 
Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discrimina-
ção contra a Mulher, ratificada pelo Brasil por meio do 
Decreto nº 4.377/2002, e do 5º Objetivo da ONU para 
o Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, refe-
rente ao alcance da igualdade de gênero, com a “parti-
cipação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de 
oportunidades para liderança em todos os níveis de 
tomada de decisão na esfera pública”9. 

A mesma Resolução, também em seus consideran-
dos, merece menção por ter destacado a premissa que 
iniciou este artigo: a igualdade de gênero constitui 
expressão da cidadania e dignidade humana, princí-
pios fundamentais da República Federativa do Brasil 
e valores do Estado Democrático de Direito, além de 
direito fundamental inexorável consagrado no artigo 
5º, I da Constituição Federal.

Trata-se, na verdade, de princípio de status fun-
damental já consagrado no Estado Constitucional no 

ção “a histórica exclusão da mulher do mer-
cado regular de trabalho”, com a obrigação 
do Estado de “implantar políticas públicas, 
administrativas e/ou legislativas de natureza 
protetora no âmbito do direito do trabalho”; 
bem como tenha reconhecido expressamente 
a existência de “um componente social, pelo 
fato de ser comum o acúmulo pela mulher 
de atividades no lar e no ambiente de traba-
lho”, acabou-se por deslocar a discussão para 
a “existência de um componente orgânico a 
justificar o tratamento diferenciado, em vir-
tude da menor resistência física da mulher”11. 
Não se observa, portanto, a ocorrência, até o 
momento, de uma discussão aprofundada da 
temática afeta à desigualdade estrutural que 
permeia a inserção social e profissional da 
mulher, no âmbito de nossa Corte Suprema, 
como foco principal.

dignidade e liberdade para o alcance da 
isonomia: o tripé constitucional se inverte 
– O panorama exposto, por óbvio, não exclui 
os diversos avanços alcançados. Quiçá, em 
outros tempos, a publicação de um artigo 
como este sequer teria espaço. Porém, ainda 
é tímido perto da velocidade que permeia as 
relações hodiernas. Afinal, como já sinalizou 
a filósofa francesa Manon Garcia, em uma 
sociedade onde “as mulheres são educa-
das segundo normas sociais marcadas pelo 
gênero”, trata-se de “um combate constante 
e exaustivo”12.

A necessidade de amplitude da acepção 
da igualdade material para alcançar o trata-
mento social da mulher, calcado em sua dig-
nidade como pessoa humana, e não somente 
em seus “deveres” estigmatizados, se mostra 
cada vez mais premente. Mais do que consi-
derada em sua acepção clássica (que prima 
facie exige um tratamento igual, e que per-
mite um tratamento desigual apenas se isso 
for justificado por princípios contrapostos13), 
a isonomia real entre os gêneros deve ser 
encarada em nosso sistema constitucional 
democrático como princípio concretizador 
dos demais direitos fundamentais, e propul-
sor de uma sociedade em que as mulheres, 

Século XX – a Constituição de Weimar já 
indicava a obrigação do Estado em promover 
a realização efetiva da igualdade de direitos 
entre homens e mulheres10 – mas que, de 
maneira paradoxal, ainda encontra muitos 
obstáculos a sua plena consecução. 

a fraternidade sob outro ângulo: a igual-
dade de gênero deve ser o foco – A par das 
questões estruturais referentes ao perfil da 
magistratura, o tema enseja reflexão também 
sob o prisma das decisões judiciais. Mesmo 
não havendo dúvidas acerca da importância 
da inserção crescente da temática feminina 
na pauta de grandes julgamentos do STF nos 
últimos anos, e ao mesmo tempo em que há 
o reconhecimento de direitos fundamentais 
sociais de intensa relevância em tais julga-
dos, é inegável que ainda não se observa a 
questão da igualdade de gênero como mote e 
fundamento principal às conclusões alcança-
das, acabando por acompanhar outros direi-
tos constitucionais discutidos como razão 
subjacente à decisão.

No julgamento da Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADI) nº 5938, por exemplo, 
foi reconhecida a inconstitucionalidade do 
art. 394-A da Consolidação das Leis do Traba-
lho (CLT) em seus incisos II e III, na expressão 
“quando apresentar atestado de saúde, emi-
tido por médico de confiança da mulher, que 
recomende o afastamento”. Em sentido seme-
lhante ao que fixou o Supremo como tese no 
tema de repercussão geral nº 497 – em que 
reconhecido o requisito biológico da gravi-
dez pré-existente à dispensa arbitrária como 
única condição para a aquisição da estabili-
dade provisória – naquela ADI o ministro 
relator ressaltou “a proteção a maternidade 
e a integral proteção à criança”, ligados ao 
valor da família, como direitos irrenunciáveis 
a serem guarnecidos, ligados mais ao papel 
social concedido à mulher, do que ao enfren-
tamento direto à igualdade de gênero como 
valor fundamental e norteador da tese fixada. 
No tema de repercussão geral nº 528 do STF, 
conquanto consignado que a Constituição 
Federal de 1988 tenha levado em considera-

“empoderadas” em sua igualdade de oportunidades, 
tenham a liberdade de serem, fazerem e alcançarem o 
que quiserem, sem “tesouras” ou limitações.

Espera-se a evolução para um caminho em que as 
diferenças, mais do que justificativas para medidas 
remediadoras das que delineiam a assimetria de opor-
tunidades, transformem-se em valores ínsitos a uma 
sociedade plenamente fortalecida em seu tripé demo-
crático, onde todos vêem a liberdade dos demais como 
condição para a realização de sua própria liberdade14, 
independentemente de seu gênero.
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família. A diferença de remuneração, o assé-
dio moral e sexual e os obstáculos de acesso 
aos postos de chefia relegados às mulheres 
são verificados em todas as instâncias, da 
iniciativa privada ao funcionalismo público. 
A ausência de mulheres que nos representem 
na política aprofunda a desigualdade, porque 
as pautas femininas não conseguem avançar 
e a lógica eminentemente masculina e exclu-
dente acaba se reproduzindo. Por sua vez, 
os trabalhos domésticos e os cuidados dos 
filhos relegados exclusivamente às mulheres 
importam na dupla jornada de trabalho e nos 
inequívocos prejuízos à realização e ao cres-
cimento profissionais. Dessa realidade não 
escapa o universo jurídico.

  Myrthes Gomes de Campos, primeira 
mulher a exercer a advocacia no País, se 
bacharelou, não sem resistências, em 1875, e 
só teve seu diploma autenticado com a ajuda 
do colega advogado Visconde de Ouro Preto, 
e cujo pedido de reconhecimento pela Corte 
de Apelação do Distrito Federal – necessário 
para exercer a profissão – também enfrentou 
obstáculos sob o argumento de que a advo-
cacia não seria ofício para mulher. Mas Myr-
thes, já dando mostras do aguerrido espírito 
da advocacia, seguiu com o processo e mais 
de duas décadas depois, em 6/07/1899, a 
Comissão de Justiça, Legislação e Jurispru-
dência forneceu o aval necessário. 

Desde Myrthes foram necessários 55 anos 
para que, em 1954, em Santa Catarina, The-
reza Grisólia Tag fosse empossada como a pri-
meira juíza; e mais 46 anos se passaram para 
que tivéssemos uma mulher no Supremo Tri-
bunal Federal, feito que coube à Ministra Ellen 
Gracie, em 2000, não sem a constatação “real 
e simbólica” do despreparo do Poder Judiciá-
rio para a nossa presença, dado que não havia 
banheiros femininos nos recintos ocupados 
pelos ministros. Atualmente, somos cerca de 
500 mil advogadas registradas na Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e estima-se que 
nesse ano de 2020 ultrapassaremos os advo-
gados homens. Porém, a igualdade real ainda 
está em marcha. Nos departamentos jurídicos 

de empresas, as chefias são predominantemente mas-
culinas, fato que se repete na quase totalidade dos escri-
tórios de advocacia.

Essa realidade é fruto da então escassa presença 
feminina nos quadros da OAB, mas, sobretudo, da con-
cepção hierárquica do masculino sobre o feminino, o 
que igualmente se reflete na odiosa desigualdade sala-
rial. Historicamente, as estruturas do Direito, desde as 
universidades até os órgãos do Poder Judiciário, pas-
sando por nossos órgãos de classe, são ocupadas majo-
ritariamente por homens – o que faz com que não nos 
sintamos plenamente representadas. Esse quadro tem 
dias para acabar dado o crescente número de alunas 
em faculdades de Direito, em concursos públicos e na 
advocacia, mas, nesse ritmo orgânico e sem políticas 
voltadas para a erradicação da desigualdade de gênero, 
sacrificaremos muitas gerações até que possam dizer 
que o Brasil cumpre com o comando constitucional da 
plena igualdade entre homens e mulheres. 

 vivianE Girardi 

Vice-Presidente da Associação dos Advogados de São 

Paulo (AASP)

O mês de março de cada ano nos remete a pensar 
a respeito da mulher, do seu papel, das conquis-
tas por serem alcançadas e da inegável contri-

buição feminina à nossa sociedade. Neste momento, 
imerso em seus problemas e idiossincrasias, o Brasil  
tem vivenciado a pauta feminina de forma antagô-
nica. Se por um lado sofremos ao ver, tristemente, as 
mulheres sendo desmerecidas e desqualificadas publi-
camente pelo nosso Presidente da República (relem-
bre-se, entre tantos outros, da “fraquejada” e do recen-
tíssimo ataque à jornalista); por outro, temos a pauta 
da igualdade de gênero se fortalecendo em várias ins-
tâncias, com políticas reais para o fomento da igual-
dade que nos é assegurada constitucionalmente. 

Buscamos a igualdade de oportunidades, de tra-
tamento e da representatividade feminina na vida 
pública e na vida privada. E as jovens, mais do que 
nunca, estão dispostas a essa luta e a essa conquista.  
Como cidadã, sinto-me profundamente agredida 
quando uma mulher simbólica ou em circunstân-
cias reais tem seu valor como pessoa diminuído, 
sua dignidade vilipendiada e, sobretudo, seu corpo 
e sua condição sexual referidos como instrumen-
tos e meios de conquistas. Precisamos vencer essa 
visão de mundo que joga o Brasil para o passado. 
O Estado, por meio de políticas públicas, tem papel 
fundamental na superação das estruturas arcaicas 

a mulher e o direito

EsPaço aasP

em que a sociedade brasileira foi forjada 
e que precisam ser erradicadas, para que 
nós mulheres possamos ter assegurados o 
tratamento igualitário e o pleno respeito à 
nossa inerente condição feminina. 

É o patriarcado, estrutura social 
marcada pela desigualdade de tratamento 
entre homens e mulheres, que está na base 
da cultura que ainda atrela a mulher à noção 
de objeto apropriável – o que fomenta 
as inúmeras formas de violência física e 
psicológica presentes em nosso cotidiano. 
Os jornais não nos deixam mentir, tam-
pouco dormir em paz, com os assustado-
res números da violência doméstica, forma 
bárbara de representação do machismo, de 
norte a sul do País, e que não escolhe cor ou 
classe social. Na contramão da igualdade de 
gênero estão também os efeitos do patriar-
cado que delimitam os espaços e os lugares 
a serem ocupados pelas mulheres, cabendo 
aos homens a vida pública e a nós a vida pri-
vada e a subordinação.

Apesar da Constituição Federal garan-
tir o tratamento igualitário às mulheres, é 
fato que a desigualdade está presente nos 
ambientes de trabalho, na vida pública e na 
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A carreira jurídica é um emblemático exemplo 
de como o processo para chegar-se à equi-
dade de gênero no âmbito profissional é lento 

e complexo. Atualmente, no Brasil, as mulheres são 
a maioria: (i) a ingressar nas faculdades de Direito; 
(ii) a graduar-se como bacharéis e (iii) a concluir cur-
sos de mestrado1. As mulheres também são a maioria 
a ingressar nos quadros da Ordem dos Advogados2. 
Embora esses dados possam indicar que as mulheres 
detêm maior qualificação acadêmica que os homens, 
essa qualificação – já de certa forma refletida na base 
– não se reflete nas posições de liderança das insti-
tuições, especialmente em escritórios de advocacia 
full service3 e no Poder Judiciário. O que se vê é que as 
mulheres ainda estão sub-representadas nas posições 
de poder4. 

Uma pesquisa realizada em 2015 nos principais 
escritórios full service na cidade de São Paulo demons-
trou que, apesar de serem a maioria na base da pirâ-
mide (53% na média), as mulheres são a minoria nos 
quadros hierarquicamente superiores da sociedade 
advocatícia (32% na média)5. No Poder Judiciário, 

mulheres no direito
Um convite à reflexão

oPinião 

as mulheres ainda são minoria nas bases: 
35,9% (contra 64,1% de homens). Porém, o 
percentual de magistradas ocupando car-
gos nos tribunais superiores não segue a 
mesma proporção: mulheres representam 
18,4% (contra 81,6% de homens)6. Há alguns 
outros dados que falam por si. No Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região (TRF5), por 
exemplo, 100% dos desembargadores são 
homens7, apesar desse mesmo órgão abran-
ger estados com a maior representatividade 
de gênero na primeira instância. Seguem-no 
o TRF1, com 81,5% de homens; o TRF4, com 
76%; o TRF2, com 74%; e o TRF3, com 72%8.

  Os dados acima trazem dois desdobra-
mentos importantes. Primeiro, a qualificação 
acadêmica, objetiva que é, não é suficiente 
para mitigar o desequilíbrio existente entre 
homens e mulheres em prol da equidade. 
Nesse aspecto, surgem outras questões a 
serem trabalhadas, como a conscientiza-
ção sobre o problema da discriminação de 

gênero, a cultura das instituições e o papel 
das lideranças. Segundo, considerando-se 
que o meio jurídico tem influência direta na 
construção de normas e padrões, a ausência 
de mulheres na liderança e nos órgãos deci-
sórios ultrapassa a questão da representati-
vidade institucional (interna) e tem reflexos 
sociais significativos (externos).

Tendência histórica. A presença majoritá-
ria e crescente das mulheres denota um pro-
cesso de feminização das profissões jurídicas. 
Quando determinada profissão se feminiza, a 
tendência histórica é que as mulheres sejam 
inseridas em condições inferiores em rela-
ção aos homens e encontrem dificuldades de 
ascensão, como o teto de vidro – uma barreira 
não aparente que as impede de chegar aos 
mais altos postos de uma instituição9. Essa 
barreira não é objetiva: não está na capaci-
dade técnica ou na qualificação acadêmica.

 O que explica, então, esses números? Como 
grande parte das profissões mais tradicio-
nais, as profissões jurídicas foram construí-
das a partir de padrões masculinos. Com isso, 
os indicadores de sucesso estão, geralmente, 
ligados ao padrão de trabalho e de compor-
tamento masculino. O feminino, portanto, 
passa a ser encarado como diferente – é o 
segundo sexo, já há tempos identificado por 
Simone de Beauvoir. “O homem é tomado 
como medida e justamente nisso reside uma 
das formas mais eficientes de manutenção 
das relações assimétricas entre os sexos”10.

Há uma série de fatos que comprovam o 
padrão das carreiras jurídicas como sendo 
masculino11, mas focaremos, aqui, nos pro-
cessos de promoção, principal filtro para 
ascensão profissional das mulheres.

Os critérios de progressão profissional 
nas instituições nem sempre se revestem 
de objetividade e transparência. Mesmo nos 
processos mais objetivos e transparentes, o 
elemento meritocracia está invariavelmente 
presente. Ocorre que as definições de mérito 
dependem de quem está no poder, e a reali-
dade é que os homens geralmente dirigem 
as instituições, sendo-lhes mais intuitivo 

escolher quem a eles se assemelha12. Este ciclo man-
tém o padrão masculino das instituições: seja por meio 
da manutenção dos homens no poder, seja por meio 
da adoção de padrões masculinos pelas mulheres que 
chegam ao poder13, e evidencia “uma relação dialética 
entre a adoção do modelo masculino e o sucesso pro-
fissional” 14.

Nos escritórios de advocacia full service, detectou-se 
como consequência deste ciclo a evasão das advogadas 
plenas e seniores, sendo comuns relatos de mulheres 
que optam por trabalhar em departamentos jurídicos 
de empresas ou escritórios de advocacia menores15. No 
Poder Judiciário, detectam-se as promoções de mulhe-
res por antiguidade, mais do que por merecimento16.

O que se pode fazer para mudar esse cenário? Muitas 
profissionais e as próprias instituições têm buscado 
mentoria para mulheres, uma importante ferramenta 
para fomentar o protagonismo feminino nas carreiras 
jurídicas. Todavia, (i) não pode reforçar o falso estigma 
de que as mulheres não chegam às posições de lide-
rança por falta de competência e (ii) deve estar acompa-
nhada de árduo trabalho para a criação de uma cultura 
inclusiva dentro das instituições e, principalmente, 

  Mariana Freitas de souza 
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entre as lideranças17. De nada adianta que as mulheres 
sejam mentoradas se as instituições não tiverem cul-
tura e liderança inclusivas.

As instituições inclusivas criam ambientes para 
contestar parcialidades – moldando uma cultura na 
qual colaboradores de todos os níveis podem falar 
abertamente sobre preconceitos de gênero que são 
percebidos. Nestas instituições, os líderes são res-
ponsáveis e responsabilizados pela diversidade de 
gênero, fornecendo oportunidades iguais e criando 
experiências coerentes para seus colaboradores. Os 
planos de carreira são claros, objetivos e comparti-
lhados (entre colaboradores e líderes), tomando-se o 
cuidado de não se esperar, como regra, o padrão mas-
culino. O apoio à flexibilidade de horários e locais de 
trabalho também é medida benéfica à inclusão, em 
especial quando as demandas familiares estão parti-
cularmente altas18.

As instituições devem minimizar quaisquer gaps 
que possam refletir ou reforçar a discriminação de 
gênero – como os tão diferentes períodos de licença 
maternidade e paternidade, a concentração de ativida-
des burocráticas nas mulheres e a diferença salarial.

 Por que cuidar da inclusão feminina? São incontáveis 
os benefícios econômicos da equidade de gênero na 
liderança dentro das instituições: 

• 30% de mulheres líderes tende a somar seis pon-
tos percentuais à margem líquida das empresas 
(Ernst Young19);

• Empresas com equidade de gênero performam 
financeiramente melhor em até 21% (McKinsey20);

• Empresas que aumentam a presença das mulhe-
res em cargos de liderança têm aumento de ren-
tabilidade de 20% (ILO21);

• Equidade de gênero agrega em média 20% no 
lucro e afeta a imagem da empresa junto aos 
clientes e à sociedade (LHH22).

Do ponto de vista social, o compartilhamento da 
liderança com as mulheres permite que políticas de 
equidade se potencializem e toda a humanidade é 
beneficiada. 

Um convite. O nosso convite é para a conscientiza-
ção. O primeiro passo é entender o problema da discri-
minação de gênero e perceber que ela não se resume 
apenas a uma equivocada crença de que os homens são 
superiores às mulheres – este conceito está ultrapas-

sado. A discriminação acontece de forma mais sutil, 
sobretudo no meio jurídico, no qual as mulheres detêm 
maior formação técnica e mesmo assim menor grau 
de influência nas instituições; no qual as carreiras são 
moldadas por padrões masculinos.

O nosso convite é para a reflexão. A sua institui-
ção tem uma liderança diversa? A sua instituição tem 
políticas estruturadas para fomentar a diversidade 
de gênero na liderança? Como você enxerga a evolu-
ção da sua carreira, sendo homem ou mulher, e como 
você enxerga a evolução da carreira das mulheres à sua 
volta? Você reconhece a existência de um teto de vidro? 
Você acha que a sua instituição reconhece a existência 
de um teto de vidro?

O nosso convite é para que sejamos, todas e todos, 
feministas23. “Women will only have true equality when 
men share with them the responsibility of bringing up the 
next generation” 24 – Justice Ruth Bader Ginsburg, Juíza 
da Suprema Corte dos EUA.

oPinião 

 rebeca arruda Gomes 

 rivana BarrEto ricartE dE olivEira 

Defensora Pública

Vice-Presidente da ANADEP

A relação entre os sexos foi marcada, desde a 
antiguidade, pelo domínio e coerção do homem, 
por um lado, e pela submissão e resistência da 

mulher, por outro. A Igreja e várias outras institui-
ções exerceram forte influência na divulgação de uma 
cultura misógina e o patriarcado foi consolidado na 
sociedade auxiliado pelo Direito, no qual a mulher é 
colocada em uma situação de obediência à ordem esta-
belecida pelos homens. A violência de gênero contra a 
mulher é uma forma de discriminação sedimentada 
no preconceito e no desrespeito à mulher, que surge 
nas situações em que se rompem os papéis e funções 
preestabelecidas como padrões de normalidade para 
ambos os sexos.

As convenções internacionais ratificadas pelo Bra-
sil e a Constituição da República estabelecem várias 
garantias formais às mulheres no intuito de promover 
a redução das desigualdades. É evidente, portanto, que 
a defesa dos direitos da mulher e a erradicação de todas 
as formas de discriminação e violência constituem 
compromissos do Estado Democrático de Direito. 

A quebra de paradigmas e a aceitação social de 
mudanças na estrutura familiar têm permitido a rea-
valiação dos papéis masculinos e femininos e, com isso, 
a legislação, que muitas vezes ratificou e consolidou a 
discriminação contra as mulheres, vem se alterando de 
forma significativa. 

deFesa dos direitos 
humanos das mulheres
Instrumento constitucional de promoção e defesa 
dos Direitos humanos das mulheres e espaço 
político institucional feminino

EsPaço anadEP

alguns paradigmas 
já foram quebrados, 
mas a luta ainda é 
árdua. (...) a direção é 
para poucas”

A legislação infraconstitucional tem conferido 
certo aporte diante de instrumentos de relativa razo-
abilidade e acessibilidade, mas os dados estatísticos 
e as pesquisas dos observatórios da Organização das 
Nações Unidas (ONU) e da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) mostram, todos os dias, a perma-
nência das inúmeras desigualdades enfrentadas pela 
mulher no seu ambiente e no mundo do trabalho. Ter 
legislação específica não é suficiente e os obstáculos 
enfrentados pela mulher são enormes. 
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Ser mulher é um desafio do cotidiano em qualquer 
cenário, porque a percepção é bastante estereotipada, 
com vários filtros históricos de cultura. Quando se 
exerce a profissão, esses filtros são levados. Existe uma 
correlação naturalizada com a lar, a maternidade e famí-
lia que deveria ser relevante ao homem também, mas 
não o é. Em profissões consideradas essencialmente 
masculinas, o desafio da mulher é ter que demonstrar 
firmeza sem se masculinizar, ser firme e decidida, sem 
rigorismo exacerbado, ou seja, buscando o que no final 
das contas se deve buscar na profissão, o equilíbrio.

Alguns paradigmas já foram quebrados, mas a luta 
ainda é árdua. O Brasil está longe de ter mulheres em 
posição de liderança. Há de se perquirir o motivo pelo 
qual as mulheres são 52% da população brasileira, mas, 
de acordo com o último levantamento do IBGE, apenas 
37,8% dos cargos de chefia no Brasil são ocupados por 
mulheres. A direção é para poucas. Na política, cerca de 
44% dos filiados a partidos políticos são mulheres, mas 
a representatividade nos poderes Legislativo e Execu-
tivo são ínfimos. Na Câmara dos Deputados, as mulhe-
res ocupam apenas 15% dos cargos, no Senado Federal 
apenas 12%, 13% no Executivo municipal e 3,84% no 
Executivo estadual.

Nas carreiras jurídicas, os números de 
desigualdades não são distintos. Embora seja 
correto afirmar que há ascensão das mulhe-
res e que a representatividade feminina 
ganha força, a desigualdade de gênero ainda 
é uma realidade longe de ser rompida. Na 
Defensoria Pública isso não é diferente. 

É necessário questionar porque a Defen-
soria Pública Estadual no Brasil, apesar de 
possuir 6.060 defensoras e defensores públi-
cos na ativa nas 27 unidades, dos quais 49% 
são mulheres, tem somente três defensoras 
públicas ocupando a direção institucional em 
apenas três unidades (Acre, Distrito Federal 
e Pará). No campo associativo, a presença 
feminina têm mais destaque, mas ainda é 
muito baixa. Das 27 associações de defenso-
res estaduais, apenas oito são presididas por 
mulheres – Amapá, Para, Ceará, Piauí, Dis-
trito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul e Paraná.

 Não é verdade que as mulheres não 
queiram ingressar na política nem almejem 
assumir cargos públicos de chefia das insti-
tuições que fazem parte. O baixo número da 
participação das mulheres está relacionado 
ao número negativo que o Brasil ocupa, qual 
seja, o quinto lugar no ranking da violência 
contra a mulher.  

De fato, além de muitas mulheres esta-
rem diariamente expostas à violência 
emocional, física, financeira, sexual, obs-
tétrica e tantas outras, depara-se, cons-
tantemente, com a mais velada delas: a 
violência política. Essa violência é sofrida 
nos mais diversos espectros da trajetória 
política, seja quando disputam espaço de 
poder nos diretórios partidários e cargos 
institucionais diretivos (a esmagadora 
maioria das instituições públicas e dos par-
tidos políticos são presididos por homens), 
seja quando se tornam candidatas e, final-
mente, quando conseguem assumir o alme-
jado cargo diretivo e ficam reféns de espa-
ços em que predomina a masculinização do 
comando.

ções estaduais e com o Colégio de Defensores Públicos 
Gerais. Em maio do ano passado, lançou a campanha 
“Em Defesa Delas: defensoras e defensores públicos 
pela garantia dos direitos das mulheres”, com o obje-
tivo de apresentar à população o trabalho desenvolvido. 
A campanha abordou diversos eixos: enfrentamento à 
violência doméstica e familiar, encarceramento, vio-
lência obstétrica, mulheres negras, mulheres em situ-
ação de rua e mulheres transexuais.

Esse ano, porém, o ponto essencial da campanha é 
fomentar o debate institucional sobre o tema. A Direto-
ria da Anadep (2019-2021) é composta por 33 pessoas, 
das quais 17 são defensoras públicas. Assim, há nítido 
interesse em fomentar o debate sobre o espaço de poder 
ocupado pela mulher defensora pública na Instituição.

Esta reflexão nasceu ainda em 2018, quando a Ana-
dep foi a primeira Instituição de classe que passou a 
abranger em seu nome o gênero masculino e feminino, 
sendo assim chamada Associação Nacional das Defen-
soras e Defensores Públicos. Diante de um cenário 
machista, em que homens ocupam os principais car-
gos de poder e veem as mulheres como objeto de poder 
e inferioridade, a decisão de incluir a flexão de gênero 
visa empoderar as mulheres que compõem a Defenso-
ria Pública e que são igualmente essenciais na carreira. 
É necessário que se tenha consciência de que a parti-
cipação de mulheres nos espaços políticos institucio-
nais de poder deve ser proporcional à sua participação 
quantitativa nas carreiras, sob pena de ausência de 
representatividade.

O machismo institucional existe, todavia ele é sub
-reptício, vem escondido em diversas condutas prati-
cadas que são vistas com naturalidade no ambiente. 
A mudança só ocorrerá quando este olhar crítico for 
trazido para a formação profissional. É importante que 
nas escolas de ensino jurídico seja realizada a inserção 
obrigatória nos currículos da questão da igualdade e 
da não discriminação.

No âmbito da Defensoria Pública, a juventude que 
está ascendendo nos concursos públicos se mostra 
muito compromissada com a questão de gênero e dos 
Direitos Humanos. É um diferencial da Instituição 
frente a outras carreiras que precisa ser fortalecido 
diariamente. A luta pela equidade de gênero precisa 
do envolvimento de todas e de todos, porque a respon-
sabilidade por construir uma sociedade justa e equili-
brada é coletiva.

Não é raro escutar experiências em salas de audiên-
cias ou espaços públicos em que os homens presentes 
insistem em não deixar a mulher falar. O velho hábito 
de interromper o discurso e fazer valer à vontade sobre 
o interlocutor, muito comum quando se vê uma dis-
cussão entre homens e mulheres, em que os primeiros 
acabam ganhando no grito.

como mudar esta realidade?
No âmbito da defesa da mulher vítima de violên-

cia emocional, física, financeira, sexual e obstétrica, 
a Defensoria Pública desempenha importante papel 
e atua como mecanismo de promoção de direitos e 
acesso à Justiça. As Defensorias Públicas estadu-
ais possuem Núcleos Especializados na Defesa da 
Mulher, que são espaços de assistência legal para 
mulheres em situações de violência. Estas unida-
des são responsáveis por proporcionar assistência 
judicial e a defesa nos tribunais, em todos os graus. 
Essa é, portanto, a mais importante função desem-
penhada pela Defensoria Pública, notadamente nos 
núcleos especializados: prestar assistência jurídica 
integral das mulheres atendendo todas aquelas em 
situação de violência.

Enquanto instância responsável por promover o 
acesso à Justiça, em condições de igualdade, da mulher 
em situação de violência, a Instituição deve atuar para 
o reconhecimento e concretização dos direitos das 
mulheres, seja por meio de defesa judicial, extrajudi-
cial, seja através dos atendimentos individualizados, 
da mediação, da educação jurídica, com palestras e ela-
boração de material informativo, mas, essencialmente, 
compondo e atuando, de forma direta e efetiva, junto à 
rede de proteção e assistência à mulher em situação de 
violência de gênero.

Este é o ponto que se deve destacar, a atuação em 
defesa da mulher vítima de violência deve ocorrer, 
muito além do espaço judicial dos tribunais, deve ocu-
par força dentro do espaço político das comunidades, 
dos conselhos, das escolas e das universidades. Há que 
focar nos espaços que permitam mudança de cultura 
na sociedade e nas instituições.

como fomentar o espaço político institucional 
feminino?

Há 12 anos a Anadep desenvolve campanhas anuais 
de educação em direitos, em parceria com as associa-

EsPaço anadEP
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Futurista e executiva de negócios digitais

Foram séculos de negação e supressão 
do feminino nas mais diversas formas, 
níveis e manifestações. São tantas as 

raízes, cicatrizes e heranças, que se apro-
priar do lugar “liderança feminina” requer 
primeiro encontrar o lugar do “lide com a 
herança feminina”, para que só assim a pri-
meira possa verdadeiramente existir.

Para lidar com esses preconceitos heredi-
tários, nessa fase de transição, são de suma 
importância todos os movimentos do Direto 
e das leis que entendam os preconceitos 
como crimes. Pois existe sim um sistema ins-
talado por estereótipos masculinos, imposto 
por séculos aos homens e às mulheres, que 
nos divide, classifica e afasta, o que ainda nos 
dias de hoje coloca as mulheres em posições 
de desvantagem hereditária.

Por isso é tão urgente o movimento de 
mulheres e homens para lidar juntos com os 
preconceitos, porque mesmo que já exista 
uma quantidade significativa de mulheres 
nos postos de lideranças, essas só conseguem 
exercê-las, na grande maioria das vezes, ope-
rando por arquétipos masculinos, que são 
geralmente identificados por força, comando, 
controle, planejamento, foco, execução.

Porém, com o advento das novas tecno-
logias, que permitirão que a humanidade 
opere por premissas menos duras, movendo-
se de modelos de escassez para modelos de 
abundância, todas as características desses 

arquétipos masculinos estão sendo transferidas para 
as máquinas – estamos criando máquinas à nossa 
imagem e semelhança, masculina. O que, aos poucos, 
vai permitir que homens e mulheres possam se mover 
para modelos mais fluídos e flexíveis, baseados na cria-
tividade, intuição, inclusão, conexão, colaboração e 
compartilhamento, que são características de arquéti-
pos mais femininos.

Lidar com a herança feminina não será, no final, só 
um movimento externo, será também um movimento 
de harmonizar as características nos internos de todos 
nós. Porque tudo indica que o futuro está sim cami-
nhando para ser “fe-male” e não será sobre liderança de 
homem versus liderança de mulher, mas sobre equilibrar 
o melhor dos dois mundos em cada um de nós.

tEndências

o Futuro será “Fe-male”
Lide com a herança feminina antes de ter real liderança feminina

O escritório Bruno Calfat Advogados
tem o objetivo e a filosofia de prestar
serviços de excelência, com foco no
atendimento personalizado e de quali-
dade, com vistas à elaboração de estra-
tégias e soluções jurídicas adequadas à
demanda submetida por seus clientes.   

  

A atuação dos membros do escritório se
destaca nos órgãos do Poder Judiciário e
na esfera administrativa, notadamente
em procedimentos perante os Tribunais
de Contas do Município, do Estado e da
União, assim como em autarquias e
órgãos públicos.      

Áreas de atuação:

•  Arbitragem;

•  Direito Tributário;

•  Direito Civil: contratos, obrigações,
          sucessões e família;  

•  Direito Empresarial e Societário;

•  Direito Administrativo e Regulatório;

•  Direito Constitucional;

•  Direito Securitário;

•  Direito Imobiliário;

•  Direito Ambiental;

•  Direito Internacional;

•  Direito Eleitoral.

www.bcalfat.adv.br
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