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Aniversariantes
Hoje: Mônica Souza Silva (Alagoi-
nhas), Maria Alexandra Saraiva Apo-
lonio Alves (Feira de Santana) e Mag-
no da Cruz Marins (Viverde).

Amanhã: Juiz federal Filipe Aquino 
Pessoa de Oliveira (Guanambi), Adria-
na de Freitas Abbehusen (NUCGP) e 
Nefertiti Fialho da Costa (17ª Vara).

Parabéns!

Último dia para 
participar da pesquisa 
de avaliação do NUCGP

Hoje é o último dia para participar da 
pesquisa do Núcleo de Gestão de Pes-
soas. A pesquisa que tem o objetivo de 
avaliar a satisfação dos servidores e ma-
gistrados com o atendimento do NUCGP 
no ano de 2019, a fim de melhorar o de-
senvolvimento do núcleo e poder prestar 
um serviço ainda melhor.

Para deixar sua contribuição, acesse, 
por meio do navegador Google Chrome, o 
link: http://bit.ly/38Hoqqf

Participe!

Observatório da Estratégia da Justiça 
Federal divulga dados sobre a participação 

feminina na magistratura federal
Dos 1.955 desembargadores e juízes 

federais em atividade no Brasil, 31% são 
mulheres, segundo o levantamento feito 
pela Subsecretaria de Inteligência Ana-
lítica da Secretaria da Estratégica e Go-
vernança do Conselho da Justiça Federal 
(SEG/CJF) em dezembro de 2019. Esse e 
outros índices sobre a participação femi-
nina na magistratura federal estão dispo-
níveis para consulta no Observatório da 
Estratégia da Justiça Federal, no portal 
do CJF.

O levantamento mostra ainda que, no 
Tribunal Regional da 1ª Região, dos 27 
desembargadores que compõem a Corte, 
cinco são mulheres, totalizando 18,52%. 
Se tratando dos 550 juízes federais que 
atuam na Primeira Região, 142 são do 

sexo feminino, o que resulta em uma por-
centagem de 25,82%.

Os dados são recolhidos anualmen-
te junto aos cinco Tribunais Regionais 
Federais do país e formam o Perfil So-
ciodemográfico da Justiça Federal. No 
Observatório da Estratégia, é possível 
acessar e obter estatísticas da presen-
ça de mulheres na magistratura federal, 

desde 1988, relacionadas aos tópicos: • 
Concursos públicos para o cargo de Juiz 
Federal Substituto (inscritos, aprovados e 
banca examinadora); • Editais de promo-
ção para Juiz Federal e Juiz Federal de 
TRF; • Série histórica de cargos providos.

Estão disponíveis para acesso tam-
bém outros estudos sobre o tema, como a 
Nota Técnica AJUFE Mulheres 02/2019, 
e o perfil sociodemográfico dos magistra-
dos brasileiros, consolidado pelo CNJ em 
2018.

Para acessar os dados acerca da par-
ticipação feminina na magistratura, cli-
que aqui ou siga o caminho: Portal do 
CJF>Observatório da Estratégia da Jus-
tiça Federal> Participação Feminina na 
Magistratura Federal. (Fonte: CJF e TRF1)

Homenagens marcam 
Semana da Mulher na 
Subseção Judiciária
de Campo Formoso

Em homenagem ao Dia Internacional 
da Mulher, o juiz federal diretor da Sub-
seção de Campo Formoso Rafael Ianner, 
reuniu todos os servidores, estagiários e 
colaboradores no auditório da Subseção 
para uma comemoração especial, na úl-
tima sexta-feira, 07.

Seguindo a proposta do Tribunal, foi 
transmitido aos presentes o documen-
tário A Juíza (RBG, 2018), dirigido por 
Betsy Weste e Julie Cohen, que remonta 
a carreira de Ruth Bader Ginsburg, com 
muitos méritos e destaque na luta dos di-
reitos das mulheres. 

Dr. Rafael ressaltou a importância 
do papel das mulheres na sociedade e 
destacou que a data nos oferece a opor-
tunidade para reforçarmos os laços de 
apreço com o sexo feminino (mãe, espo-
sa, filha, amigas e colegas de trabalho). 
O Juiz Federal lembrou da necessidade 
do enfrentamento diário ao machismo, 
observando que, infelizmente, ele ainda 
existe. Por fim, o Magistrado parabeni-
zou as mulheres da Subseção Judiciária 
de Campo Formoso e ressaltou a frase 
da Juíza Ruth Bader Ginsburg no docu-
mentário: “Tudo que peço aos nossos 
irmãos é que tirem os pés de nossos 
pescoços” 

Após o pronunciamento, foi servido 
um café da manhã e todas as mulheres 
receberam uma rosa em homenagem ao 
dia 08 de março.Webinar destaca 

balanceamento de 
dados do PJe

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
promove no dia 13 de março o webinar 
“Balanceamento de dados do Processo 
Judicial Eletrônico (PJe)”. Realizado em 
parceria com o Tribunal de Justiça do 
Mato Grosso (TJMT), a conferência online 
vai destacar a solução desenvolvida pelo 
Coordenadoria de Tecnologia da Informa-
ção do TJMT que supera a sobrecarga de 
tráfego no banco de dados do PJe com a 
expansão da capacidade de processamen-
to. O webinar será realizado às 14h30.

Para fazer sua inscrição, acesse: 
http://bit.ly/3cOUtqu (Fonte: CNJ)


