MULHERES

NO PODER JUDICIÁRIO

O Censo do Poder Judiciário, realizado pelo CNJ no ano de 2014,
revelou importantes dados sobre a composição da carreira e pensamento dos magistrados brasileiros. A partir de tal pesquisa e de
outras coletas de dados, passou-se, por exemplo, a conhecer que
73,8% dos Juízes Federais são do sexo masculino, bem como que, no
âmbito dos Tribunais Regionais Federais, a representação feminina
aproxima-se do percentual de apenas 20% dos componentes ativos.
Para além da baixa representação, os elementos colhidos no
Censo demonstram que elevada quantidade de juízas se sente afetada em sua vida pessoal em maior medida dos que os
seus colegas homens, vivenciando dificuldade adicional em processos de remoção ou promoção ou reações negativas de outros profissionais do sistema de justiça por serem mulheres.
Assim, no caso brasileiro, ainda que tenham ocorrido avanços
na equalização de oportunidades entre homens e mulheres e o
acesso a cargos públicos seja feito, via de regra, por concursos públicos, a representação final nos órgãos que compõem o Poder Judiciário não tem refletido a diversidade existente na população.
A preocupação com a perspectiva de gênero na
Justiça é, portanto, tema que se alinha a uma pauta internacional, pois, para além do benefício de concretização do direito à igualdade, a composição plural das Cortes é fator que
aumenta os níveis de democracia e confiança nestas instituições.
Através deste documento, a Comissão de Acompanhamento do
Poder Judiciário da Ajufe busca apresentar algumas estatísticas que
revelam a necessidade de políticas de conscientização sobre gênero e
que confiram visibilidade às mulheres magistradas no espaço público.

No ranking de igualdade de
gênero do Fórum Econômico Mundial,
num universo de 145 países.
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