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20 ANOS
IX JORNADA DE DIREITO CIVIL TEM
RECORDE DE ENUNCIADOS
15 ANOS
SUPREMO AVALIA OS BENEFÍCIOS
DA REPERCUSSÃO GERAL

ENTREVISTA COM O O VICE-PRESIDENTE DO STJ E CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA
FEDERAL, MINISTRO JORGE MUSSI, COORDENADOR DA IX JORNADA DE DIREITO CIVIL

“O FUTURO É COLABORATIVO”
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O CRESCENTE PROTAGONISMO
FEMININO NO DIREITO.
PROMESSA OU REALIDADE?
ANA MARCATO
Advogada
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M

yrthes de Gomes Campos foi a primeira mulher
a tornar-se advogada no Brasil, no longínquo ano
de 1898. No contexto de uma sociedade fortemente patriarcal e marcada pela exclusão dos direitos civis
das mulheres, essa conquista desponta como um fato histórico extremamente relevante. Já em 1902, Maria Augusta
Saraiva (1879-1961) tornou-se a primeira mulher bacharel
em Direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco; logo em 11 de julho desse mesmo ano, estreou atuando no Tribunal de Justiça da capital paulista ao defender
os direitos de indivíduo acusado de cometer um crime.
Pouco mais de um século depois, em 2021, cinco mulheres são eleitas presidentes de seccionais da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB): Marilena Winter (PR), Cláudia
Prudêncio (SC), Patrícia Vanzolini (SP), Gisela Cardoso (MT)
e Daniela Borges (BA).
Fatos históricos como os mencionados, revelam-se
importantes pontos de partida para a análise do crescimento, ou não, do protagonismo feminino dentro do Direito.
Com foco na atuação feminina nas diversas esferas
do Poder Judiciário, percebe-se que, a despeito da participação das mulheres representar importante valor para
a manutenção da democracia, existe ainda considerável
déficit de representatividade.
Na magistratura brasileira, de acordo com os dados
colhidos no “Diagnóstico da Participação Feminina no
Poder Judiciário” – elaborado em 2019 pelo Departamento
de Pesquisas Judiciárias (DPJ) – as juízas representam
apenas 38,8% do total de magistrados no País, mesmo
considerando que as mulheres correspondem a 51,6% da
população brasileira.

Nas comissões organizadoras e nas bancas examinadoras dos concursos para a
magistratura, percebe-se, por exemplo, que a
participação feminina logo após a promulgação da Constituição Federal de 1988 era bem
inferior àquela identificada para as mesmas
funções nos últimos dez anos. A mesma circunstância é verificada na participação de
magistradas na série histórica entre 2008 e
2018, apurada em 37,6%, representando claro
aumento ao percentual referente a 1988,
equivalente a 24,6%.
Já os números da Justiça Estadual revelam-se inferiores à média nacional: a participação de magistradas em 1988 correspondia
a 21,9%, registrando aumento na série histórica de 2008-2018 para 35,7%, e atingindo,
ao final da apuração, percentual equivalente
a 37,4%. Já no que diz respeito ao percentual
de ingresso das magistradas na carreira, foi
possível identificar relativa estabilidade nos
últimos anos, mas sempre em patamares
inferiores a 40%.
Na presidência dos 61 tribunais brasileiros – incluídos os superiores, federais, estaduais e do Trabalho – nota-se que apenas 18
são presididos por mulheres, representando
somente 29,5% das oportunidades.
Essa realidade é constante fonte de preocupação e luta das profissionais femininas
da área jurídica, que seguem em busca de
maior igualdade de oportunidade. Tanto é
assim que, em março deste ano, 60 mulheres
representando as 27 instituições das Ordens
dos Advogados do Brasil lançaram, em frente
à sede do Conselho Federal da OAB, em
Brasília, o movimento nacional “Paridade
no quinto constitucional”. A manifestação
objetivava alcançar a paridade de gênero
nas listas sêxtuplas formuladas pela OAB
para escolha de vagas nos tribunais, aquelas reservadas ao chamado quinto constitucional da advocacia. Nessa oportunidade, as
idealizadoras do movimento – composto por
vários coletivos – lembraram que a OAB já
adota a paridade de gênero nos seus órgãos,
mas defenderam sua extensão também para

o acesso à magistratura; trata-se de um importante passo
rumo à efetiva inclusão e à democracia paritária.
Tal realidade vem retratada em números em diversos
tribunais da Federação. Como exemplo, pode-se mencionar o Tribunal de Justiça de Alagoas, cujas 23 inscrições
para a vaga de desembargador pelo quinto constitucional
em 2022 contemplaram apenas quatro mulheres. Já em
São Paulo, mesmo constando da listra tríplice enviada ao
Governo paulista pelo Tribunal de Justiça duas mulheres
e um homem, o fato é que essa realidade uma vez mais se
impôs: apesar da maioria numérica, nenhuma das duas
mulheres foi escolhida.

A despeito da participação
das mulheres representar
importante valor para a
manutenção da democracia,
existe ainda considerável déficit
de representatividade”
Percebe-se, no entanto, a tentativa de alteração desse
padrão. Tanto é assim, que, agora em 2022, a OAB-SP abriu
o processo destinado à composição de lista sêxtupla para
o preenchimento de duas vagas no TJSP pelo quinto constitucional e, pela primeira vez, serão respeitadas e aplicadas as regras de indicação com paridade de gênero (50%) e
com equidade racial (mínimo de 30% de advogadas e advogados negros).
Volvendo os olhos agora a outra esfera de atuação das
mulheres no Poder Judiciário, a da advocacia, fica claro que,
a despeito de as eleições de 2021 para a presidência da OAB
terem representado uma boa evolução em termos de ocupação feminina em cargos de poder, com cinco mulheres eleitas presidentes, conforme acima esclarecido, o fato é que a
representatividade feminina nessa esfera ainda é insatisfatória, como demonstram as eleições para a presidência em
estados como Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão,
Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Roraima e Sergipe, que sequer tinham candidatas mulheres.
De fato, a representatividade na advocacia, infelizmente, ainda é um exemplo de números alarmantes em
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erguntando o que haveria de comum
à violência em forma extrema de
supressão da vida, de um lado; à ofensa
com roupa de galanteio a provocar risos, de
outro, respondemos em palavras que fazemos públicas.
Há no encontro entre os casos, qual interseção, uma cultura de diferença a menor
que naturaliza o constrangimento explícito
quando a destinatária é mulher.
Não se envergonham de invadir espaços,
intimidade, privacidade ou corpos, de desrespeitar a mulher no seu ofício, a deixar evidente que nada as torna imunes, das medidas
de proteção às togas.
Nenhum status ou posição social poderá
salvar. Comportar-se na mulheridade esperada pelo patriarcado também não protege,
ainda que ao sacrifício de desejos internos,
mesmo seguindo padrões já desenhados.
Mulheres não estão a salvo no sistema que
aniquila suas vivências e potencialidades.
Mulheres são corpos e existências públicas, sobre as quais é autorizado o abuso que
silencia e traumatiza enquanto crianças e
adolescentes, o galanteio inconveniente que
deveria envergonhar, mas faz rir iguais.
Mulheres são menos pessoas porque diferenciadas para ser menos e por isso podem
desaparecer sob impunidade.
Cada silenciamento, ofensa, abuso, constrangimento ou violência serve de alerta,
como um aviso sonoro e estridente que as
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diversos vieses, não apenas no pequeno número
de seccionais presididas por mulheres. Dentre
os inscritos na OAB, 624.285 são mulheres e
615.989 são homens: destas 624.285 advogadas
mulheres, as pesquisas demonstram que 35% já
se sentiram discriminadas pelo seu gênero e um
terço já sofreu assédio sexual em fóruns, tribunais e escritórios.
Não bastasse isso, trata-se de classe na qual
a diferença de gênero ainda impacta no poder
aquisitivo. Há uma discrepância significativa
entre a renda média mensal recebida por cada
gênero: os homens recebem, em média, um valor
28,5% maior do que as mulheres.
Por fim, de acordo com estudo realizado pelo
Centro de Estudos das Sociedades de Advogados
(CESA), contemplando 114 escritórios do País,
apurou-se o seguinte: 57,5% dos grandes escritórios possuem programas para incentivar a liderança feminina; 35% estipulam em suas diretrizes
metas estabelecidas para ascender advogadas a
cargos de liderança; 85% possuem ações voltadas
para equidade de gênero envolvendo as colaboradoras ou colaborares; e 92,5% contam com a
participação de mulheres no quadro jurídico do
escritório, dentre advogadas e estagiárias.
Não se pode negar que, de Myrthes até hoje,
com cinco presidentes mulheres nas seccionais
da OAB, o protagonismo feminino progrediu
nesses muitos anos de luta e enfrentamento da
desigualdade; são conquistas que vieram com
muito suor e quebra de paradigmas. Porém, o
fato é que ainda há muito a se caminhar até que
seja possível uma posição igualitária de homens
e mulheres nas esferas de atuação jurídica, especialmente nas que envolvem cargos de poder.
Assim, respondendo à pergunta inicial,
podemos dizer que o protagonismo feminino no
Direito já é uma realidade, mas uma realidade
que ainda necessita de mais esforços e trabalho
para atingir um efetivo equilíbrio entre os gêneros. Existe, portanto, um longo percurso a ser
percorrido, mas é certo que as futuras gerações
de profissionais mulheres atuantes em carreiras
jurídicas percorrerão um caminho já mais pavimentado, graças à luta de nossas milhares de
Myrthes e Marias.
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invade, um alarme que algumas mulheres escutam:
este não é o seu lugar.
Nomeamos a interseção que encontra da violência
ao constrangimento de patriarcado e machismo, porque se fundem e produzem resultado comum lançado
ao mundo em cultura de diferença a menor, a gerar
efeitos em diversas ordens, do silenciamento ao abuso,
do escárnio à violência, do constrangimento à supressão da vida.
Perguntamos para nós, compartilhamos possibilidade de resposta para todas.
A pergunta nos gera incômodo e a resposta desconforto, mas entender que não estamos em segurança é necessário para construir caminhos e novos
desfechos.
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