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Introdução: Por meio do perfil sociodemográfico dos magistrados brasileiros e do
diagnóstico da participação feminina no Poder judiciário, elaborados pelo Conselho
Nacional de Justiça, buscar-se-á compreender as relações de gênero e religião no
judiciário nacional. Objetivo: Objetiva-se verificar qual é a religião professada pelos
membros do Poder Judiciário e como é a composição binária de gênero dos
magistrados. Metodologia: O método utilizado é o dedutivo, por meio da pesquisa
bibliográfica-documental, especificamente, o Perfil Sociodemográfico dos Magistrados
Brasileiros e Diagnóstico da participação feminina no Poder Judiciário, ambos
elaborados pelo CNJ, respectivamente, no ano de 2018 e 2019. Resultados: Dos juízes
substitutos 44% (quarenta e quatro por cento) são mulheres, enquanto ocupam  39%
(trinta e nove por cento) das cadeiras titulares. Por outro lado, as mulheres ocupam
apenas 23% (vinte e três por cento) dos quadros de desembargadores. Em Minas
Gerais a quantidade de magistradas é de 32% (trinta e dois) por cento. No Superior
Tribunal de Justiça, dos trinta e três cargos de ministro, apenas seis são ocupados por
mulheres. E no Supremo Tribunal Federal das onze vagas somente duas delas são
ocupadas pelo gênero feminino. Na região sudeste foi verificado que por volta de
oitenta por cento dos magistrados brasileiros são cristãos. Isto é, 55,6% (cinquenta e
cinco vírgula seis) por cento são católicos; 5,1% (cinco vírgula um) por cento
evangélicos tradicionais; 2,2% (dois vírgula dois) por cento evangélicos
neopentecostais; 13,4% (treze vírgula quatro).  Conclusão: É possível perceber a
existência de uma hegemonia masculina e cristã nos quadros do Poder Judiciário
brasileiro. As mulheres são minoria, ocupando lugares de menos prestígio dentro da
carreira da magistratura, dando indícios de uma desigualdade sistêmica. A hegemonia
cristã é prenúncio da cosmovisão de seus integrantes.
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