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Aniversariantes
Hoje: Fabrício Vampré Côrtes (NUCRE) 
e Selma Barros Coelho (5ª Vara). Ama-
nhã: Edmar Cardoso Correia de Oliveira 
(NUCJU), Humberto Pereira dos Santos 
(Turma Recursal), Marcelo Lopes Lima 
Carneiro (12ª Vara) e Samilla Farias 
Nery (19ª Vara). Quarta-feira: Dirceu 
Lelis Aranha (Jequié), Margareth Regi-
na da Rocha Ferreira (13ª Vara), Mauri 
Dalton Leite Cipresso (COJUES), Maria 
Claudia do P. Rocha (CEF), Carlos Ale-
xandre Silva Souza (Contrate), Marcela 
Anjos Evangelista e José Raimundo da 
Mata Néri (ambos do NUASG).

Parabéns!
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TJBA lança cartilha 
sobre segurança de 
juízes e servidores

O Tribunal de Justiça da Bahia elabo-
rou a cartilha Guias e Dicas — Segurança 
pessoal para magistrados e servidores. O 
lançamento foi conduzido pela presidente 
do tribunal, desembargadora Maria do So-
corro Barreto Santiago.

O guia traz dicas sobre como evitar ro-
tinas, não divulgar informações sobre ati-
vidades de lazer e trabalho, cuidados em 
redes sociais, como portar bolsas e mo-
chilas e como se comportar em casos de 
sequestro.

Abertas inscrições para 1º Concurso 
de Decisões em Direitos Humanos

Estão abertas as inscrições para o 1º 
Concurso Nacional de Decisões Judiciais 
e Acórdãos em Direitos Humanos, organi-
zado pelo CNJ e pela Secretaria Especial 
de Direitos Humanos do Ministério da 
Justiça. O concurso visa a premiar juízes 
ou órgãos do Judiciário que tenham pro-
ferido decisões que efetivem a promoção 
dos direitos humanos e proteção às diver-
sidades e vulnerabilidades. As inscrições 
vão até 30/11. 

O objetivo do concurso é sinalizar o pa-
pel do Judiciário em um estado democrá-
tico de direito, que tem uma Constituição 
cujo ponto central é a dignidade da pessoa 
humana e os direitos fundamentais.

Serão consideradas decisões proferi-
das entre 25/10/2011 e 25/10/2016. O 
concurso premiará os vencedores de 14 
categorias: garantia dos direitos da crian-
ça e do adolescente, da pessoa idosa e das 
mulheres; da população negra; dos povos 
e comunidades tradicionais; dos imigran-

tes e refugiados; da população de lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis e transexuais; da 
população em privação de liberdade e em 
situação de rua; da pessoa com deficiência 
e da pessoa com transtornos e altas habili-
dades/superdotação; promoção e respeito à 
diversidade religiosa; prevenção e combate 
à tortura; combate e erradicação ao traba-
lho escravo e tráfico de pessoas.

Fonte: CNJ

Cármen Lúcia: “um preso custa 13 vezes 
mais do que um estudante no Brasil”
“Um preso no Brasil custa R$ 2,4 mil 

por mês e um estudante do ensino médio 
custa R$ 2,2 mil por ano. Alguma coisa 
está errada na nossa Pátria amada”. A 
constatação foi feita pela presidente do STF 
e do CNJ, ministra Cármen Lúcia, durante 
o 4º Encontro do Pacto Integrador de Se-
gurança Pública Interestadual, em Goiânia.

“Darcy Ribeiro fez em 1982 uma con-
ferência dizendo que, se os governadores 
não construíssem escolas, em 20 anos 
faltaria dinheiro para construir presídios. 
O fato se cumpriu. Estamos aqui reunidos 
diante de uma situação urgente, de um 
descaso feito lá atrás”, lembrou a ministra.

No evento, Cármen Lúcia afirmou que 
a violência no país exige mudanças estru-
turantes e o esforço conjunto de governos 
e da União. “O crime não tem as teias do 
Estado, as exigências formais e por isso 
avança sempre. Por isso são necessárias 
mudanças estruturais. É necessária a 
união dos poderes executivos nacionais, 

dos poderes dos estados, e até mesmo dos 
municípios, para que possamos dar corpo 
a uma das maiores necessidades do cida-
dão, que é ter o direito de viver sem medo. 
Sem medo do outro, sem medo de andar 
na rua, sem medo de saber o que vai acon-
tecer com seu filho”, disse.

Desde que assumiu a presidência do 
CNJ, a ministra tem visitado presídios para 
ver de perto as condições das unidades.  “A 
cada nove minutos, uma pessoa é morta 
violentamente no Brasil. Nosso país regis-
trou mais mortes em cinco anos do que 
a guerra da Síria. Estamos, conforme já 
disse o Supremo Tribunal Federal, em es-
tado de coisas inconstitucionais. Eu falo 
que estamos em estado de guerra. Temos 
uma Constituição em vigor, instituição em 
funcionamento e cidadão reivindicando 
direitos. Precisamos superar vaidades de 
detentores de competências e, juntos, fa-
zer alguma coisa”, ressaltou a ministra.

Fonte: CNJ

Salvador sedia I Encontro Baiano 
de Análise Econômica do Direito

Nos dias 18 e 19 de novembro de 2016 Salvador sediará o I Encontro Baiano de Aná-
lise Econômica do Direito no Auditório do Campus de Pituaçu da UCSal.

Dia 18/11, às 9h, a abertura contará com as presenças do juiz federal Saulo Casali (Lí-
der do Grupo de Pesquisa sobre cidadania/AED), Heron Gordilho (Coordenador do PPGD/
UFBA) e Deivid Carvalho Lorenzo (Coordenador do Curso de Direito/UCSal).

• 9h30/11h - Painel 1- Direito Privado e Econômico com Vinícius Soares Carvalho, 
Cássio Rauédys, Jamille Seixas, Cássia Ferreira, Muriel Silva, Bruno Passos e Vitor Soliano.

• 11h/12h - Palestra com Luciano Benetti Timm (Doutor em Direito e ex-Presidente da 
Associação Brasileira de Direito e Economia) - A AED no Brasil.

• 14h30/16h15 - Painel 2- Direito Público com Rariana Gomes, Marcel Engrácio Leal 
da Silva, Henrique Silva de Oliveira, Jéssica Campos Fraga, Maurício Ferreira Brito, Pedro 
Henrique Brandão e Túlio Miranda. 

• 16h15/17h - Palestra com o juiz federal Saulo Casali (Doutor em Direito, e Líder do 
Grupo de Pesquisa em Cidadania/AED) – Metodologia da Análise Econômica do Direito.

Dia 19/11, às 9h - Painel 3- Políticas Públicas e AED com Cristian Patric Santos, 
Etides Yuri Queirós, Vanesca Bispo, Diogo Barbosa, Luís Eduardo Cardozo, Geraldo Rui 
Almeida Cunha, Jaqueline Matos Ferreira, Marlus Pinho e Marcelo Abdon Gondim. 

• 11h/12h - Palestra com Luciana Yeung (Doutora em Economia e Presidente da As-
sociação Brasileira de Direito e Economia) – Análise das decisões judiciais à luz da AED.

• 12h - Encerramento e entrega de certificados.

Inscrições em www.ucsal.com.br. Investimento: R$ 30,00 - Carga: 12h.

Nota Pública contrária à PEC 241
A Frente Associativa da Magistratura e 

do Ministério Público (FRENTAS) compos-
ta pelas Associações dos Magistrados Bra-
sileiros, dos Juízes Federais do Brasil, dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho,  dos 
Procuradores da República, dos Membros 
do Ministério Público, dos Procuradores 
do Trabalho, do Ministério Público Mili-
tar, dos Magistrados do Distrito Federal 
e Territórios, dos Membros do Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios, 
em parceria com a Auditoria Cidadã da 
Dívida, a Associação Nacional dos Audito-
res Fiscais da Receita Federal no Brasil, a 
União dos Auditores Federais de Controle 
Externo, a Federação Brasileira de Asso-
ciações de Fiscais de Tributos Estaduais 
manifestaram-se publicamente contra a 
PEC 241, atualmente em tramitação no 
Senado Federal. 

Em 14 pontos a FRENTAS aponta 
que a PEC 241 “compromete os direi-
tos sociais, não controla os gastos mais 
abusivos do Brasil, privilegia os bancos, 
afronta os objetivos fundamentais da Re-
pública, inviabilizando o direito ao de-
senvolvimento socioeconômico do país e 
comprometendo a erradicação da pobre-
za e desigualdade flagrante no País, que 
colocam o Brasil na vergonhosa 75ª posi-
ção no ranking do IDH da ONU”. 

Além disso, segundo a nota pública, 
a  PEC 241 não enfrentaria o cerne do 
problema econômico, instalado no modelo 
tributário injusto e regressivo.

Leia os 14 pontos destacados pela Fren-
te no endereço: www.ajufe.org/imprensa/
ajufe-na-imprensa/nota-publica-manifes-
tacao-contraria-a-pec-55-2016-pec-241


