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PORTARIA Nº 016/2020-GAB/DPG, DE 02 DE MARÇO DE 2020. 

 
Institui a política de incentivo à participação institucional 
feminina no âmbito da Defensoria Pública do Estado do 
Pará. 

 
A DEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o art. 8°, incisos I, VIII e XVIII, da Lei Complementar n° 054, de 07 de 
fevereiro de 2006. 
 
CONSIDERANDO a importância de haver espaços democráticos e de igualdade entre 
homens e mulheres;  
 
CONSIDERANDO os dados coletados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA), os quais apontaram assimetria na ocupação de cargos de chefia e direção nos setores 
público e privado; 
 
CONSIDERANDO que o Brasil ratificou a Convenção das Nações Unidas sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (Decreto nº 4.377, de 13 
de setembro de 2002); 
 
CONSIDERANDO que constitui um dos esforços da Organização das Nações Unidas, 
alcançar a igualdade de gênero, na Agenda de 2030, refletindo a crescente evidência de que a 
igualdade de gênero tem efeitos multiplicadores e benefícios no desenvolvimento sustentável 
pela participação na política, na economia e em diversas áreas de tomada de decisão, também 
buscando garantir a plena participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de 
oportunidades para liderança em todos os níveis de tomada de decisão na esfera pública;  
 
CONSIDERANDO que a igualdade de gênero constitui expressão da cidadania e dignidade 
humana, princípios fundamentais da República Federativa do Brasil e valores do Estado 
Democrático de Direito e; 
 
CONSIDERANDO que a igualdade de direitos entre homens e mulheres constitui direito 
fundamental previsto expressamente no art. 5º, I, da Constituição Federal da República. 
 
RESOLVE: 
  
Art. 1º Instituir a política de incentivo à participação institucional feminina no âmbito da 
Defensoria Pública do Estado do Pará. 
 
Art. 2o Todas as unidades administrativas da Defensoria Pública, na medida de suas atribuições, 
deverão adotar medidas tendentes a assegurar a igualdade de gênero no ambiente institucional, 
propondo diretrizes e mecanismos que orientem os órgãos de atuação e execução a incentivar a 
participação de mulheres nos cargos de direção, chefia e assessoramento, bem como na 
qualidade de expositoras em eventos institucionais. 
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Art. 3º A política de incentivo à participação institucional feminina deverá ser implementada 
pela Escola Superior da Defensoria Pública (ESDP) em conjunto com o Núcleo de Direitos 
Humanos e Ações Estratégicas (NDDH) e o Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher 
(NAEM).  
 
Art. 4º Competirá diretamente às unidades mencionadas no art. 3º a criação de mecanismos 
necessários à execução da política de incentivo à participação institucional feminina no 
âmbito desta Instituição, com comunicação à Defensoria Pública-Geral das medidas adotadas.  
 
Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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