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Neste final de século, as minorias reprimidas ganham espaço 

aqui e ali em diversos pontos do planeta, até mesmo nos países de cultura 

árabe, arraigados às mais radicais tradições. Nas democracias ocidentais, 

orgulham-se os cidadãos da absoluta igualdade de tratamento legal às 

minorias, sejam elas de credo, cor, condição social, raça ou sexo. 

Nesses países, não mais tem sentido, por exemplo, falar-se em 

movimento feminista. Afinal, as mulheres conquistaram a igualdade nos 

direitos políticos, civis e sociais. 

E tanto é verdadeira a assertiva, que a líder maior do movimento 

feminista na década de 60, a americana BETTY FRIEDMAN, hoje uma 

veneranda senhora de 74 anos, em uma das suas últimas entrevistas 

concedida à imprensa, foi taxativa: "Inimigo não é o homem, mas um 

sistema econômico injusto que explora igualmente os dois sexos e os joga 

um contra o outro". 

Refletindo sobre a situação da mulher e a sua plena igualdade na 

esfera legal, pode-se constatar que ainda existe um velado preconceito em 

relação às mulheres na magistratura. 

Em verdade, as instituições nacionais nas áreas do Executivo e 

Legislativo, sem alarde, sem interferência de movimentos de mulheres, sem 

pressões políticas, foram aos poucos e quase imperceptivelmente aceitando 

a mulher profissional como dirigente e parlamentar, nos diversos escalões. 

 
* Ministra do Superior Tribunal de Justiça, a partir de 30/6/1999. 
ALVES, Eliana Calmon. A mulher magistrada. Síntese Trabalhista, Porto Alegre, v. 7, n. 
87, p. 122-123, set. 1996. 



A Mulher Magistrada 
 

O Poder Judiciário, entretanto, ainda resiste. 

Aumenta o número de magistradas que chegam à carreira por 

concurso público, despontam as juízas como profissionais de coragem e 

dedicação no trato com o poder, reconhece-se a excelência intelectiva da 

mulher magistrada, mas o seu caminhar histórico e reluzente esbarra no 

crivo de poder quando se trata de acesso aos tribunais superiores. A eles, 

nunca chegou qualquer magistrada de carreira. 

 Como exceção, apontam-se duas ministras integrantes do 

Tribunal Superior do Trabalho. 

É verdade que a exceção confirma a regra, mas no específico 

tema aqui abordado não há exceção. E isto porque as duas ministras são 

oriundas do Ministério Público do Trabalho e da categoria de juízes classistas. 

Magistrada de carreira, que fez a sua vida profissional judicando, 

até agora não teve assento nos tribunais superiores. 

Não tenho dúvida de que tudo é uma questão de tempo. 

Entretanto, é preciso chamar a atenção para uma realidade: a chegada de 

uma juíza de carreira aos tribunais superiores não é e nem pode ser uma 

conquista do movimento feminista, mas também não se pode aceitar que 

seja ela mais ou menos qualificada do que o colega juiz. 

O que causa perplexidade nas mulheres magistradas é a 

constatação de que a sua igualdade vai até o momento em que concorrem 

com os colegas homens com base em critérios objetivos. Porque no 

momento em que se submetem ao crivo subjetivo, volatiliza-se a igualdade, 

e esta passa a ser meramente virtual, pelo estigma: "Embora qualificada, 

não passa de uma mulher." 
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