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Prefácio

O Poder Judiciário, ainda que haja um forte ingresso das mulheres na
carreira, é um mundo controlado pelos homens. Chama atenção um paradoxo: o poder que prioritariamente deveria assegurar a igualdade entre
os cidadãos não o faz no interior de sua própria lógica de funcionamento.
O desequilíbrio entre homens e mulheres nos estratos superiores do Judiciário - que afeta o Brasil e boa parte dos países do mundo - é resultado
da discriminação e da subalternidade que recaem sobre as mulheres.
Em Imparcialidade e diversidade de gênero nos tribunais, trabalho apresentado originariamente como Tese de Doutorado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC-Rio, Marina França nos presenteia com
um texto que é uma denúncia contra a desigualdade de gênero que conforma as estruturas superiores do Judiciário em nosso país. Marina, com
originalidade e autonomia, desvenda os valores, os preconceitos, os silêncios que conformam os discursos que, ao fim e ao cabo, explicam o
afastamento das juízas do topo do Judiciário brasileiro. Como tal ingresso
não ocorre mediante concurso público, mas através de indicações, a análise das arguições realizadas tanto com candidatos como com candidatas
aos estratos superiores do Judiciário revela discursos com viés de gênero
e argumentos misóginos, discriminatórios, machistas, deselegantes, constrangedores. Por vezes, até mesmo grotescos.
A discussão sobre a ausência de igualdade de gênero no Judiciário brasileiro não pode ser levada adiante sem que as teorias feministas - como
reflexões teóricas que visam a paridade entre os sexos- sejam conhecidas
e discutidas. Nesse aspecto particular, Marina França nos oferece uma
abordagem tão completa quanto instigante. Afinal, estão aqui esquadrinhados e submetidos à crítica não apenas os argumentos dos primeiros
estudos sobre gênero (Simone de Beauvoir), que remontam à metade do
século XX, quanto as teorias feministas do direito (feminist legal theory),
representadas pelos trabalhos de Frances Olsen, Caro! Smart e Nicola
Lacey. Marina tampouco deixa de bem analisar os debates acadêmicos
que, a partir da década de 1970, passam a registrar, nos EUA, a baixa
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