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res Paim Burgos (Coordenação dos  
JEFs) e Dulcinéia Nunes Oliveira 
Luna (Contrate).
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Durante posse no TRE, juiz federal Carlos 
d’Ávila defende criação de novos TRFs

Novo membro efetivo do Tribunal Re-
gional Eleitoral da Bahia, o juiz federal 
Carlos d’Ávila Teixeira defendeu na últi-
ma quinta-feira, 8/5, durante a solenida-
de de sua posse como novo integrante da 
Corte Eleitoral, a criação dos quatro no-
vos TRFs proposta pela PEC 544/2005. 
Lembrando a decisão do presidente do 
STF, ministro Joaquim Barbosa, que em 
medida liminar suspendeu a criação das 
novas cortes, o magistrado enfatizou a 
necessidade de se fortalecer o Poder Ju-
diciário diante do excesso de processos 
na primeira instância e do que chamou 

de “situação caótica em que vivem os tri-
bunais brasileiros”.

“Aguardamos pacientemente que os 
recursos contra a decisão sejam julga-
dos pelo plenário da Corte Suprema e fi-
nalmente se restabeleça o vigor de uma 
emenda constitucional que melhorará o 
perfil de prestação jurisdicional em todo 
país”, afirmou. 

No evento, o empossado refletiu 
acerca do papel do juiz na construção 
e manutenção de uma democracia, res-
saltando a necessidade de o magistrado 
manter no campo eleitoral, além de sua 
independência, a condição de “conviver 

com a realidade política sem ser polí-
tico”. “Cabe ao juiz eleitoral utilizar as 
ferramentas que o Direito põe à sua dis-
posição, a começar pela absoluta impar-
cialidade”.

Na posse, o novo membro do TRE 
foi saudado pelos pares, que elogiaram 
o juiz pela firmeza e imparcialidade de 
suas decisões. “Vossa Excelência é um 
juiz com história nesta Corte e que agora 
se tornará juiz efetivo”, lembrou o juiz 
Maurício Kertzman. 

Nascido em Cachoeira, cidade do Re-
côncavo baiano, Carlos d’Ávila graduou-
-se em Direito pela Universidade Católica 
do Salvador (UCSAL) na turma de 1980. 
É fundador da 13ª Vara Cível da Justiça 
Federal da Bahia, unidade judiciária onde 
possui sede e jurisdição até o momento. 
Já foi também juiz federal substituto do 
TRE baiano no biênio de 2009 a 2011 
e ocupou este mesmo cargo no TRE do 
Maranhão em 1994.

A posse contou com a presença dos 
familiares, amigos e colegas de trabalho 
do novo membro, além de representantes 
do Poder Judiciário, Executivo e Legislati-
vo baiano. O magistrado assume o cargo 
para exercício do biênio até 8 de maio 
de 2016.

Presidentes dos TRFs apoiam manutenção do 
plano de carreira único do Judiciário Federal

Os presidentes dos cinco tribunais 
regionais federais do país, desembarga-
dores federais Cândido Ribeiro (TRF1); 
Sergio Schwaitzer (TRF2); Fábio Prie-
to de Souza (TRF3); Tadaaqui Hiro-
se (TRF4) e Francisco Wildo Lacerda 
Dantas (TRF5), assinaram dois ofícios 
conjuntos, na semana passada, encami-
nhados ao presidente do STF, ministro 
Joaquim Barbosa, e ao presidente do 
STJ, ministro Félix Fischer, para de-
monstrar a importância da manutenção 
do mesmo Plano de Cargos e Salários 
para todos os servidores do Poder Judi-
ciário da União.

Nos ofícios encaminhados aos pre-
sidentes do Supremo Tribunal Federal  
e Superior Tribunal de Justiça há um 
esclarecimento de que a divisão das 
carreiras “fomenta a criação de castas 
entre os servidores de mesma compe-
tência e carreiras afins e desvaloriza 
os colaboradores, não contribuindo em 
nada na humanização das relações de 
trabalho ao considerar os servidores de 
primeiro e segundo graus como os de 
última categoria”.

Os documentos também reiteram 
que a estrutura unificada atual garante o 
constante aperfeiçoamento na qualidade 

da prestação de serviço ao cidadão. “Pre-
cisamos garantir servidores motivados 
para o cumprimento das metas nacionais 
e regionais, enfrentando os macrodesa-
fios do Poder Judiciário, para uma me-
lhor prestação jurisdicional”, pontuam os 
presidentes dos TRFs.

O material ressalta os índices posi-
tivos de desempenho do Poder Judici-
ário Federal apontados pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) no relatório 
anual “Justiça em Números”. Foram 
analisados produtividade, aumento de 
processos baixados por magistrado e 
redução de taxas de congestionamento. 
“Estes índices são fruto do esforço dos 
magistrados e da capacidade técnica 
e da dedicação acima da média dos 
servidores federais”, avaliam os magis-
trados.

Outro aspecto apontado pelos presi-
dentes dos tribunais federais na defesa 
da isonomia das carreiras é o de que a 
Justiça Federal é superavitária. Respal-
dados em dados do CNJ, os magistrado 
ponderaram que só em 2012 a contri-
buição para a redução da dívida ativa da 
União foi de nove bilhões de reais, en-
quanto a despesa, no mesmo ano, foi de 
sete milhões. 

A iniciativa de encaminhar os do-
cumentos partiu do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, que buscou e ob-
teve apoio dos outros TRFs.

STF retoma julgamento 
de planos econômicos
O STF retoma no dia 21 o julgamento 

dos planos econômicos Cruzado, Bresser, 
Verão, Collor I e Collor II. 

A principal discussão refere-se à cor-
reção monetária a poupadores decorren-
te dos planos econômicos. Pelo menos 
390 mil ações estão paradas à espera da 
decisão do STF. 

Na época de hiperinflação, antes do 
Plano Real, sucessivos pacotes econô-
micos tentaram conter a alta de preços, 
com congelamento de aluguéis, como 
no plano Cruzado, ou com a utilização 
de um índice inflacionário menor do 
que a inflação real medida pelo IPC. No 
caso da poupança, a dúvida a ser deba-
tida pelo STF é se os bancos poderiam 
ter aplicado esses índices artificiais de 
correção em cadernetas que já existiam 
na época dos planos econômicos ou se 
as regras valeriam apenas para contra-
tos novos. Se o Supremo determinar 
que bancos devem repor os prejuízos 
dos consumidores, o baque para as ins-
tituições financeiras pode chegar a 150 
bilhões de reais, conforme cálculos da 
Febraban. 

No Plano Verão, por exemplo, as ca-
dernetas foram corrigidas não mais pelo 
IPC, como usualmente, mas pelo rendi-
mento acumulado das Letras Financei-
ras do Tesouro. Com isso, os bancos não 
creditaram a diferença de 20,46% nas 
cadernetas de poupança.
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Revista de Estudos 
Criminais n.51 (Out-
-Dez/2013). Sumário: 
• Controle das esco-
lhas de incriminação 
e eclipse do bem jurí-
dico: o caso do inces-
to no Direito Alemão 
– Attilio Nisco; • Do 
Direito Penal do inimi-
go ao Direito Penal do 
amigo do Poder – Le-
nio Luiz Streck e Rosivaldo Toscano dos 
Santos Júnior; • Execução socioeduca-
tiva e a necessidade de parâmetros para 
a interpretação da Lei nº 12.594/2012 
– Ana Paula Motta Costa; • Tribunal 
Penal Internacional: dos impasses entre 
tradições aos conflitos com a Constitui-
ção Brasileira – Raquel Lima Scalcon; 
• O fundamento onto-antropológico do 
Direito Penal em face da sociedade bra-
sileira contemporânea – Bruno Tadeu 
Buonicore; • A inserção de medidas 
cautelares diversas no sistema proces-
sual penal brasileiro: entre a expansão 
do controle punitivo e a sua limitação 
– Vinicius Gomes de Vasconcellos; • A 
criminologia crítica na encruzilhada da 
dominação e da transformação social – 
Marcelo Mayora e Mariana Garcia.


