
Aniversariantes
Amanhã: Samira Coelho Silva Santana 
Lopes (Eunápolis), Alexandre Magnos 
Gadelha Guedes (Vitória da Conquista), 
Beatriz da Silva Lima (Feira de Santa-
na), Wilker Alves Silva Silva (Eunápolis) 
e Maria das Graças Ribeiro (Delta).

Parabéns!!!
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Subseção de Jequié 

com atendimento normal
 A Direção do Foro informa a todos 

que a Subseção Judiciária de Jequié já 
está funcionando normalmente, com 
o atendimento regular a advogados e 
partes em geral.

Margem da Palavra
Nossos estagiários

Esta é uma homenagem da 21ª Vara a todos os nossos exce-
lentes estagiários.

Nas fotos abaixo, apresentamos orgulhosamente a nossa 
equipe nível médio: Alefe e Tiago. Nossos pupilos!!!!!!!!! Tiago tem apenas 16 
anos e entrou na 21ª Vara com 15 anos. Alefe acaba de completar 18.

Ambos trabalham no atendimento da Vara e tornam a nossa porta de visita 
ainda mais alegre e mais bonita, afinal de contas além de extremamente eficien-
tes, prestativos e interessados, são muito elegantes!!!!!! 

A nossa turma de nível superior - os “veteranos” - também merece muito o 
nosso elogio e agradecimento.

Muitos são inesquecíveis e marcam as nossas vidas como exemplo de perse-
verança e vitória.

Ensinamos e aprendemos todos os dias com cada um de vocês. A nossa Vara 
jamais seria a mesma sem nossos primorosos estagiários.

Parabéns e obrigado a todos.
Por Manuela Maciel (Diretora de Secretaria da 21ª Vara)

Por Luiz Flávio Gomes

A fábrica de encarceramento no Brasil 
está funcionando eficazmente. O Brasil 
continua fechando escolas e abrindo pre-
sídios. Os últimos dados divulgados pelo 
Departamento Penitenciário Nacional 
apontaram que o Brasil fechou o primei-
ro semestre de 2012 com um total de 
549.577 presos, um montante superior 
em 34.995 detentos em relação a de-
zembro de 2011.

Assim, de acordo com os levantamen-
tos realizados pelo Instituto Avante Brasil, 
em apenas seis meses, a população car-
cerária brasileira cresceu 6,8%, percen-
tual este que representou o crescimento 

População carcerária cresce 6,8% em 6 meses

carcerário de todo um ano, quando olha-
mos para 2007 e 2008, por exemplo. 
O maior crescimento percentual anual 
do país se deu entre os anos de 2002 e 
2003e até o momento não foi superado, 
já que neste período, houve um estron-
doso aumento de 28,8% na população 
carcerária brasileira.

O crescimento no número de presos 
no Brasil é espantoso. Na última década 
houve um aumento de 78% no montante 
de encarcerados do país. Se considera-
dos os últimos 23 anos (1990/2012), o 
crescimento chega a 511%, sendo que 
no mesmo período toda a população na-
cional aumentou apenas 30%.

Contudo, tantas prisões não têm sido 
capazes de diminuir a criminalidade (o 
Brasil hoje é o 20º país que mais mata 
no mundo) nem tampouco de deixar a 

população brasileira mais tranquila, já 
que a sensação de pânico e inseguran-
ça é cada vez maior e a opinião pública 
clama por leis mais severas, redução da 
maioridade penal etc.

Tantos aprisionamentos também não 
têm evitado a reincidência nem tornado 
os encarcerados pessoas melhores, ten-
do em vista as condições indignas e de-
sumanas de sobrevivência nas unidades 
prisionais. Diante desse cenário, surgem 
as indagações: o quê fundamenta e para 
onde está nos levando todo esse encar-
ceramento massivo, sobretudo de gente 
que não cometeu crime violento?

Com razão dizia o criminólogo norte-
americano Jeffery: “Mais leis, mais pe-
nas, mais policiais, mais juízes, mais 
prisões, significa mais presos, porém 
não necessariamente menos delitos. A 
eficaz prevenção do crime não depende 
tanto da maior efetividade do controle 
social formal (mais prisões), senão da 
melhor integração ou sincronização do 
controle social formal (polícia, justiça, 
penitenciárias) com o informal (família, 
escola, fábricas, religião etc.)”. 

O Brasil é um exemplo de encarcera-
mento massivo que nem diminui a crimi-
nalidade nem a sensação de insegurança 
da população.

Fonte: Consultor Jurídico 

Veja a página do TRF 1 
no Facebook

O TRF da 1ª Região também está pre-
sente nas redes sociais. A ASCOM dispo-
nibiliza, na página do órgão no Facebook, 
as principais notícias sobre a Justiça Fe-
deral da Primeira Região.

O conteúdo está disponível no endere-
ço www.facebook.com/ascomtrf1.

Essa é mais uma opção de acesso à in-
formação oferecida pelo Tribunal ao juris-
dicionado, abrindo a possibilidade de inte-
ração com os públicos interno e externo.

Servidores contam 
com conteúdo exclusivo 
no novo portal do TRF1

O novo portal do TRF da 1ª Região 
oferece aos servidores o menu “Servidor”, 
onde é possível acessar conteúdos sobre 
ações e programas, serviços de consulta 
ao contracheque, e-mail, informações e 
formulários do Imposto de Renda e da-
dos sobre concursos e seleções.

CNJ traçará perfil dos 
servidores do Judiciário

O Conselho Nacional de Justiça deve 
decidir até fevereiro sobre um censo do 
Judiciário, um raio-x da situação socioe-
cônomica dos juízes e servidores da Justi-
ça em todo o país. A ideia é que o estudo 
seja utilizado para decidir sobre a adoção 
de cotas para o ingresso na magistratura. 

A ideia é embasar a decisão do Conse-
lho em um processo que pede a adoção 
de cotas raciais para o ingresso de juízes, 
servidores e estagiários. A proposta é da 
realização de um censo para se ter um 
diagnóstico geral do Poder Judiciário. Um 
censo de natureza socioeconômica com 
perguntas sobre o perfil salarial, quantos 
familiares, grau de escolaridade e etnia.

Para o conselheiro Jorge Hélio, é pre-
ciso “expor as vísceras e daí propor o que 
tem que ser melhorado. Nunca houve 
um censo no Judiciário para saber quem 
são seus membros”.

O censo poderia ser feito em 120 dias 
após decisão do CNJ e o resultado, já for-
matado e comparado com dados do IBGE 
sobre a população brasileira, poderia ser 
apresentado até o fim de julho.

Judiciário decidirá 
sobre o atendimento 

durante jogos das Copas
Os tribunais com jurisdição em cida-

des que sediarão jogos da Copa das Con-
federações e da Copa do Mundo devem 
apresentar ao CNJ seus planos para a 
prestação jurisdicional em casos decor-
rentes dos eventos esportivos. A ideia é 
que o usuário dos serviços judiciais não 
saia do local de atendimento sem uma 
solução para seu problema.

Os tribunais devem propiciar atendi-
mento nos aeroportos, estádios e locais de 
grande aglomeração de pessoas. Alguns 
tribunais já acumularam muita experiên-
cia no atendimento de grandes eventos, o 
que facilitará o trabalho durante os jogos 
da Copa das Confederações.

A Corregedoria deve apoiar os tribunais 
nas questões mais práticas. O modelo a 
ser adotado deve ser semelhante ao uti-
lizado por outros países que sediaram as 
últimas copas do mundo e propiciaram 
atendimento concentrado aos visitantes.


