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RESUMO: O objeto do presente estudo é apontar as desigualdades de gênero 
manifestas na Justiça Militar da União, no lapso temporal regido pela 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, mediante a análise da 
composição dos Conselhos de Justiça e do Superior Tribunal Militar, 
respectivamente, os órgãos referentes à primeira e à segunda instâncias da 
referida jurisdição militar brasileira. Há que se questionar de que modo as 
limitações históricas impostas às mulheres, no que tange à ascensão nos 
quadros das Forças Armadas, afetam a possibilidade de ingresso feminino no 
corpo deste ramo da Justiça. Por assim dizer, contrariando normas 
constitucionais e supralegais, v.g. o artigo 5°, inciso I, da Carta Maior, bem como, 
o artigo 7°, alínea b, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra a Mulher, promulgada no Brasil pelo Decreto 4.377, em 
2002. Nesse sentido, sob o prisma de defesa dos direitos e garantias 
fundamentais assegurados às mulheres, examinar se as previsões legais quanto 
ao ingresso na magistratura militar reproduzem arquétipos de discriminação que, 
por sua vez, reforçam a desigualdade de gênero, é imprescindível para escorar 
o debate sobre representatividade feminina em tal lócus de poder sociopolítico. 
Os métodos de pesquisa abordados nesta dissertação combinam levantamento 
bibliográfico versus o critério dedutivo, partindo da análise da letra da lei latu 
sensu, tendo em vista definir a estrutura que compõem a Instituição em 
destaque, seguindo-se à sua confrontação frente a dimensão de 
representatividade proposta por autoras, nacionais e estrangeiras, de diferentes 
gerações da Teoria Crítica Feminista. A estrutura da apresentação em tela 
realizar-se-á a partir dos seguintes eixos principais: primeiramente, a imersão 
nos conceitos de gênero e representatividade; após, a verificação na lei do 
ingresso e promoção femininos nos quadros da Justiça Militar da União; por fim, 
o registro das consequências verificadas, qual seja a responsabilização do 
judiciário militar como mais um mecanismo de fixação de gênero hermético e 
refratário. Como resultado aponta-se para lançar luz à questão de gênero no 
Judiciário Militar Brasileiro e denunciar a desigualdade que o consterna, de modo 
que seja possível atrair tal questão ao debate acadêmico, haja vista o potencial 
emancipador que advém da leitura feminista do Direito. 
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