
Magistradossobempouco na carreira
Há cada vez mais

mulheres na Justiça
mas não nos
tribunais superiores

PROGRAMAR o nascimento

dos filhospara a altura das fé
rias judiciais era uma das re
comendações dadas no Cen
tro de Estudos Judiciários
CEJ quando ajuízadesem
bargadoraTeresa Féria ali fez
a sua formação Este foi um
dos exemplos dadospelama
gistrada para afirmar que os
preconceitos que existemna
sociedade refletem se na
magistratura num encon
tro que ocorreu ontem em
Lisboa

Em 2009 o número demu
lheres nos tribunais de pri
meira instância Relação e
SupremoTribunal de Justiça
era de 1040 53 num to
tal de 1970 juizes A percen
tagem dejuízas é superior na
primeira instância mas vai
diminuindo à medida que se
alcançam os patamares supe
riores da carreira

Não é verdade que as mu
lheres vão progredir na car
reira para os tribunais supe
riores com o passar do tem
po frisa Teresa Féria Se fos
se assim acrescenta isso se
ria uma realidade em países
como a França e a Itália que
abriram a magistratura às
mulheresnos anos 40 do sé

culo passado e os tribunais
internacionais estariam
inundados de mulheres
Ali amédia feminina é es

trondosamente baixa à ex
ceção do Tribunal Penal In
ternacional 57 cujo esta
tuto diz que a composição
deve ser paritária
A desembargadora foi uma

das intervenientes no semi
nário As mulheres nas ma

gistraturas em Portugal or
ganizado pelo Centro de Es
tudos Sociais Alémdadiscri

minação na progressão na
carreira as intervenientes
também questionaram se as
decisões judiciais são in
fluenciadas pelo género

É inevitável que a expe
riência de vida do juiz in
fluencie a decisão Não sei
se o facto de ser mulher por
si só contribui Os proble
mas da igualdade de facto en
tre homens e mulheres fa

zem comque as experiências
sejam diferentes considera
Maria dos Prazeres Beleza
juíza conselheira do Supre
moTribunal de Justiça
Para a juíza presidente da

comarca Alentejo Litoral
Maria João Barata houve
sempre situações em que fui
concluindoque eramais difí
cil atuar sendomulher quan
do estão em causa crimes se
xuais oude violência domés
tica conta A perspetiva
que tenho é de que asmulhe
res têm dificuldades acresci

das no exercício da profissão
e nos direitos como a mater
nidade conclui
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