CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO N.º[...], DE [...].

Recomenda a todos os ramos e as unidades do
Ministério Público brasileiro que efetivem a
igualdade de gênero no âmbito institucional,
assegurando

percentual

mínimo

de

participação feminina nos cargos de mando,
decisão, chefia e assessoramento, bem como
em eventos institucionais.

O CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no
exercício da competência fixada no art. 130-A, § 2º, inciso I, da Constituição da
República, com fundamento nos artigos 147 e seguintes de seu Regimento
Interno;
CONSIDERANDO que a igualdade de gênero constitui expressão
da cidadania e da dignidade humana, as quais são princípios fundamentais da
República Federativa do Brasil e bases do Estado Democrático de Direito;
CONSIDERANDO que a igualdade constitui direito fundamental
insculpido no art. 5º, I, da Constituição da República;
CONSIDERANDO que o Brasil é signatário da Convenção das
Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra a Mulher, promulgada pelo Decreto nº 4.377, de 13 de setembro de
2002;
CONSIDERANDO que os dados estatísticos colhidos pelo Projeto
Cenários de Gênero, desenvolvido pela Comissão de Planejamento Estratégico
do CNMP, acerca da participação feminina em cargos de mando e de decisão
no âmbito do Ministério Público brasileiro, revelam assimetria entre o número
de mulheres e de homens nos vários ramos e unidades da instituição;
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CONSIDERANDO que é premente assegurar percentual mínimo
de participação nos referidos órgãos de tomadas de decisões, funções de
chefia e assessoramento, bem como em eventos institucionais;
RECOMENDA:
Art. 1º A todos os ramos do Ministério Público brasileiro que
efetivem a igualdade de gênero no âmbito institucional, propondo diretrizes e
mecanismos que orientem os órgãos, os membros e os servidores ao
cumprimento da igualdade substantiva em todos os espaços de trabalho,
assegurando percentual mínimo de participação feminina nos órgãos de mando
e de decisão, bem como em eventos institucionais.
Art. 2°. São princípios diretores da promoção da igualdade de
gênero no âmbito institucional:
I – Igualdade de oportunidades;
II – Igualdade de tratamento;
III – Equidade; e
IV – Respeito à dignidade da pessoa humana.
Art. 3º. A política institucional de promoção de equidade de
gênero, no âmbito do Ministério Público brasileiro, deverá considerar as
seguintes diretrizes:
I – Fomentar a igualdade entre mulheres e homens em todos os
âmbitos da vida funcional, especialmente nos órgãos de mando e de decisão,
funções de chefia e de assessoramento, bem como em eventos institucionais;
II – Fomentar a concorrência política, para assunção de cargos
eletivos na Administração Superior, objetivando-se a efetiva participação
feminina;
III – Fomentar a educação para as relações de gênero na
instituição ministerial e permanente capacitação de membros e de servidores
em temáticas de direitos humanos;
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IV – Fomentar o acesso e a ascensão de pessoas de ambos os
sexos, tendo em vista que a diversidade de gênero é pressuposto da
democracia paritária;
VI – Apoiar a coordenação dos grupos de trabalho que visem à
colheita de dados estatísticos para melhor conhecimento das questões
relativas a mulheres e a homens na instituição ministerial; e
VII – Zelar pela progressiva incorporação em todos os ramos e as
unidades do Ministério Público de linguagem e postura não sexista.
Art. 4º Recomenda-se que cada ramo ou unidade do Ministério
Público proponha os mecanismos de operação adequados para assegurar a
participação equilibrada de mulheres e de homens na tomada de decisões
políticas e órgãos de representação da instituição, dentre os quais poderá
adotar os seguintes:
I – Ações afirmativas, entendidas como o conjunto de medidas e
de ações de caráter temporário que visam a acelerar a igualdade de fato entre
mulheres e homens;
II – Medidas de participação equilibrada, correspondentes à
presença de mulheres e de homens em todos os âmbitos de tomada de
decisão de modo que, no conjunto a que se refira, não superem 60%, nem
sejam inferiores a 40%;
III – Medidas de igualdade de oportunidades, com o objetivo de
eliminar as disparidades nas relações de poder entre mulheres e homens;
IV – Criação de Comitês de Equidade de Gênero, com atribuição
para desenvolver e para propor às instâncias deliberativas a adoção de
políticas institucionais visando à promoção e ao fomento da isonomia real, por
meio de ações afirmativas, medidas de participação equilibrada e de igualdade
de oportunidades.
Art. 5º. Para os efeitos do previsto no artigo anterior, recomendase que os ramos e as unidades do Ministério Público desenvolvam,
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preferencialmente, as seguintes ações garantidoras da participação equitativa
de mulheres e de homens, em percentuais que não superem 60%, nem sejam
inferiores a 40%:
I – Observância de percentual mínimo de participação feminina
nos órgãos da administração superior do Ministério Público;
II – Observância de percentual mínimo de participação feminina
nas bancas de concurso, especialmente naquelas formadas para ingresso nas
carreiras do Ministério Público; e
III – Observância de percentual mínimo de participação feminina,
na qualidade de expositora, nos painéis de seminários, congressos e outros
eventos institucionais.
Art. 6º. Recomenda-se que as medidas previstas nos artigos
anteriores devem aplicar-se à participação de servidoras em cargos de chefia e
de assessoramento superior, no que couber.
Art. 7º. Esta recomendação entrará em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, (...) de (...) de 2018.

RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público

