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da coordenadora
Mensagem

Camila Pullin - Juíza federal
Coordenadora da Comissão Ajufe Mulheres
Vice-presidente da Ajufe na 5ª Região

Em 2022, a Associação dos Juízes Federais do 
Brasil (Ajufe) celebra os 5 anos de existência 
da Comissão Ajufe Mulheres, criada a partir da 
inquietação de associadas juízas com os dados 
apresentados pelo Censo do Poder Judiciário 
realizado em 2014, que escancarou em números 
baixa representatividade feminina na Magistratura 
Federal, antes percebida empiricamente.  
Este material compila as principais iniciativas 
e realizações da Ajufe Mulheres no tema da 
representatividade feminina no Poder Judiciário 
em sua meia década de vida, cujas conquistas 
só foram possíveis por serem fruto de trabalho 
coletivo, em rede, com a contribuição de 
magistradas e magistrados comprometidos com 
a luta pela igualdade e democratização do Poder 
Judiciário.
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Comissão Ajufe Mulheres 
A Comissão Ajufe Mulheres é um grupo formado por juízas e juízes federais, que 
tem o propósito de promover a participação feminina no Poder Judiciário e de 
refletir sobre as causas e consequências da baixa representatividade de mulheres 
nesse espaço institucional, bem como sobre as influências que as desigualdades 
de gênero exercem sobre a aplicação do direito. A Comissão foi constituída pela 
Portaria 05, de 27 de fevereiro de 2017, e desde então promove diversas ações 
voltadas ao aperfeiçoamento institucional da Justiça Federal. 

Eventos
Desde sua criação, a Comissão tem apoiado a realização de diversos eventos, 
reuniões e encontros nos mais variados órgãos do sistema de Justiça. 

seminário mulheres no sistema de justiça
Desde 2017 a Comissão promove o Seminário 
Mulheres no Sistema de Justiça. A 4ª edição do 
evento acontecerá em maio de 2022. O evento 
tem por finalidade promover o debate sobre 
os temas de interesse da comissão, entre eles, 
identificar os números referentes à participação 
feminina no Judiciário brasileiro, propor reflexões 
sobre as causas da baixa representatividade das 
mulheres e os impactos que essa realidade exerce 
em termos de igualdade, representatividade e 
legitimidade, e sugerir políticas públicas voltadas 
ao aperfeiçoamento institucional.

Prêmio Equidade de Gênero no Sistema 
de Justiça
O objetivo é premiar casos de sucesso e práticas 
institucionais bem-sucedidas em matéria de 
equidade de gênero no sistema de justiça e 
demais instituições públicas. A entrega da 1ª 
edição foi realizada durante o 3º Seminário 
Mulheres no Sistema de Justiça.
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Pesquisas
A Comissão desenvolveu pesquisas para identificar os números da participação 
feminina no Poder Judiciário Federal, a fim de entender a evolução dessa 
participação, identificar obstáculos, suas causas e encontrar soluções. 

A Nota Técnica 01/2017 apresenta os resultados de uma pesquisa para se conhecer 
o perfil das associadas. Realizada com base em um questionário individual on-line, 
está dividida em duas etapas: a primeira atinente aos dados pessoais e funcionais 
e a segunda acerca da opinião sobre o panorama atual do trabalho para as 
respondentes.

A Nota Técnica 02/2019 consolida dados da participação feminina na Magistratura 
Federal, os quais foram encaminhados pelos Tribunais Regionais Federais a pedido 
do Conselho da Justiça Federal, em razão de demanda feita pela Comissão Ajufe 
Mulheres. As informações dizem respeito ao número de mulheres em várias etapas 
da carreira, divididas por Tribunal, desde o concurso de ingresso, até a promoção 
às cortes de segunda instância.

Webinars e seminários virtuais
Durante a pandemia, a Comissão inovou e produziu 
uma série de webinars e seminários virtuais, 
nos quais discutiu temas como “desigualdade e 
distanciamento social”, “divisão sexual do trabalho e 
cuidado”, “assédio sexual” e “gênero e educação à 
distância”.

Nesse período aconteceu também uma entrevista 
com Subprocuradora-Geral da República 
aposentada Deborah Duprat e um encontro sobre 
a participação das mulheres no Judiciário com 
a cientista política americana Sally Kenney, em 
parceria com o Consulado Americano dos EUA no 
Rio de Janeiro.

       —  Acesse o QR Code ao lado e veja este conteúdo.

— Veja a íntegra 
das pesquisas:
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Publicações e Estudos
As publicações da Ajufe Mulheres estão todas conectadas com os objetivos de 
propor reflexões sobre as causas da baixa representatividade das mulheres e os 
impactos que essa realidade exerce em termos de igualdade, representatividade 
e legitimidade, e de sugerir políticas públicas voltadas ao aperfeiçoamento 
institucional.

— Acesse na íntegra 
contéudo das obras 

acessando o QR Code:

Cartilha: “Julgamento com Perspectiva de 
Gênero – Um Guia para o Direito Previdenciário” 

Nesse projeto, a Comissão volta-se para a tentativa 
e construção de parâmetros para o melhor 
tratamento das usuárias do sistema de justiça, no 
que toca à aplicação do direito previdenciário, o que 
constitui um passo fundamental para o avanço das 
políticas de equidade no âmbito do Poder Judiciário. 
O objetivo do estudo é indicar parâmetros para que 
os julgadores superem vieses discriminatórios e que 
geram um impacto negativo sobre a situação da 
mulher.

Cartilha: “Política de Prevenção e 
Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio 
Sexual e da Discriminação no Poder Judiciário”

O objetivo principal desse projeto é o letramento de 
gestores e magistrados no tema do enfrentamento 
do assédio sexual e da discriminação no ambiente 
de trabalho, com foco em gênero e o suporte teórico 
e técnico à implementação da Resolução 351/2020 
do CNJ. Visando à criação de ambientes de trabalho 
mais seguros, busca-se a apresentação de material 
informativo sobre boas práticas para ser distribuído 
aos Tribunais Regionais Federais.

Obra: “Magistratura e Equidade: Estudos sobre 
Gênero e Raça no Poder Judiciário”

A obra inclui artigos escritos por magistradas e 
magistrados sobre paridade de gênero e uma 
reflexão sobre vieses implícitos e estereótipos que 
podem influenciar a prática cotidiana dos juízes.
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Podcast Justiça Federal em Debate
A Comissão Ajufe Mulheres participa do Podcast Justiça Federal em Debate, da 
Ajufe. Com o quadro “Mulheres em Debate”, a Comissão propõe, mensalmente, a 
discussão de um tema relacionado à sua atuação. Até a publicação deste material, 
foram 7 episódios ao ar. Em março de 2022, a Comissão lança, em alusão ao Dia 
Internacional da Mulher, a série “Elas Abriram Caminhos”. Em breve, episódios 
disponíveis nos canais do Podcast da Ajufe. Confira, abaixo, os episódios e os temas 
neles abordados.

— Acesse 
o episódio:

— Acesse 
o episódio:

Episódio 1 – Representatividade no poder 
Judiciário
Convidadas: Camila Pullin (Juíza federal, vice-
presidente da Ajufe na 5ª Região e coordenadora da 
Comissão Ajufe Mulheres) e Jane Reis (Juíza federal 
e professora)

tema: a baixa participação feminina no Poder Judiciário, 
suas causas e consequências.

— Acesse 
o episódio:

Episódio 2 – Legítima Defesa da Honra
Convidadas: Liz Azevedo (Juíza federal) e Soraia da 
Rosa Mendes (Professora)

tema:  legítima defesa da honra e o significado da decisão 
do Supremo Tribunal Federal envolvendo esse tema

Episódio 3 – Uso do Tempo e Gênero
Convidadas: Mara Lina Silva do Carmo (Juíza federal) 
e Bárbara Ferrito (Juíza do Trabalho)

tema: análise ponderada sobre a desigualdade de gênero 
e a pluralidade na magistratura
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Episódio 4 – Gênero e Tributação
Convidadas: Madja Moura (Juíza federal), Tathiane 
Piscitelli (professora de Direito e presidente da 
Comissão de Direito Tributário da OAB/SP), e 
Herta Rani Teles Santos, procuradora da Fazenda 
Nacional)

tema:  tributação e gênero, debates que ocupam a agenda 
política como a Reforma Tributária e a necessidade de 
criação de mecanismos tributários que enfrentem a 
desigualdade entre homens e mulheres.

— Acesse 
o episódio:

— Acesse 
o episódio:

— Acesse 
o episódio:

— Acesse 
o episódio:

Episódio 5 – Gênero e Meio Ambiente
Convidadas: Ana Carolina Vieira de Carvalho (Juíza 
federal) e Daniela Rosendo (Filósofa e professora)

tema: ecofeminismo, o que é, quando surgiu e como 
contribuir com a agenda da sustentabilidade. 

Episódio 6 – Encarceramento Feminino
Convidadas: Nathália Luchini (Juíza federal), Viviane 
Balbuglio (Advogada), Geralda Ávila (Socióloga) e 
Natália Domingues (Cooperativa Libertas)

tema: encarceramento no Brasil e, em especial, sobre o 
aumento do encarceramento feminino.

Episódio 7 – Julgamento com Perspectiva 
de Gênero
Convidadas: Alcioni Escobar (Juíza federal) e 
Fabiana Severi (Professora e advogada)

tema: julgamento com pers pectiva de gênero, o que é, 
quando adotar e como impacta o sistema de justiça.
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Projeto Conhecendo as Juízas Federais
O Projeto “Conhecendo as Juízas Federais” traz ao público uma imagem de quem 
elas são e ajuda a saber como percebem a carreira quando se trata de questões 
de gênero por meio de mais de 20 entrevistas com magistradas federais até o 
momento. O material está disponibilizado no site da Ajufe (www.ajufe.org.br) e nas 
redes sociais da Associação.

— Acesse a página 
do projeto no site da Ajufe:

— Acesse a íntegra 
do livro do projeto:

Artigos, textos e grupo de estudos
De forma periódica, a Comissão faz a divulgação de textos e artigos acadêmicos, 
além de promover grupo de estudos em gênero e raça.

Livro “Conhecendo as Juízas Federais - Volume I”
A primeira temporada, com as 12 primeiras entrevistadas do projeto, deu origem à 
obra homônima com a íntegra das entrevistas.

— Acesse o 
conteúdo no site 

da Ajufe:
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Atuação Institucional
Por meio de requerimentos aos órgãos do Poder 
Judiciário, a Comissão encaminhou várias propostas 
de aperfeiçoamento institucional, tais como, a 
criação de um política institucional de incentivo 
à participação feminina no Poder Judiciário, um 
pedido de paridade em bancas de concurso, 
solicitação de pesquisas institucionais, elaboração 
de um protocolo para julgamento com perspectiva 
de gênero e a criação de uma política de prevenção 
e enfrentamento ao assédio, a criação de uma 
plataforma permanente de dados sobre perfil de 
magistrados e progressão na carreira, com recorte 
de gênero e raça e a inclusão da temática de gênero 
e direito nas bancas de concurso.

Várias dessas iniciativas foram acolhidas pelo 
Conselho Nacional de Justiça que, por exemplo, 
editou a Resolução nº 255/2018, que institui a Política 
Nacional de Incentivo à Participação Institucional 
Feminina no Poder Judiciário; publicou a Pesquisa 
“Diagnóstico da Participação Feminina no Poder 
Judiciário”; editou a Recomendação nº 85/2021, que 
recomenda que os Tribunais observem composição 
paritária de gênero na formação das Comissões e 
Bancas de Concurso; editou a Resolução 351/2020 
que institui no âmbito do Poder Judiciário uma 
política de prevenção e enfrentamento do assédio 
moral, do assédio sexual, e da discriminação; e 
publicou recentemente o Protocolo para Julgamento 
com Perspectiva de Gênero, um documento oficial 
que orienta magistrados e magistradas a atuarem 
com perspectiva de gênero.
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Galeria de Fotos
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