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Aniversariantes
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Helio Felipe Silva Santos (Feira de Santana), Saana Santos Ramos (Itabuna), Antônio 
Joaquim Ferreira Adry (Ilhéus), Luiz Carlos Souza Vasconcelos (Itabuna), Ana Carla 
Aguiar Brito Furrer (Turma Recursal), Larissa Macedo Lessa Borba (Eunápolis), Leyla-
ne Santana do Nascimento Bahia (Vitória da Conquista), Jorge Negreiro Rodrigues 
(Irecê) e  Maria de Fátima Ramos (CS Gestão). Parabéns!
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Expediente do dia  23/6 
é suspenso também  

nas Subseções 
A Portaria da Presidência do TRF1, que 

suspendeu, ad referendum do Conselho 
de Administração, o expediente interno e 
externo e os prazos processuais na Seção 
Judiciária da Bahia, no dia 23/7/2017, foi 
alterada para incluir também as Subseções 
Judiciárias vinculadas. Fica mantida a ne-
cessidade de compensação e a prorrogação 
para o próximo dia útil os prazos que devam 
iniciar-se ou completar-se no dia 23/6  nos 
termos do §1º do art. 224 do CPC.

A decisão considera a solicitação da DI-
REF, que encaminhou pedido da ASSER-
JUF, tendo em vista que os tradicionais fes-
tejos juninos causam transtornos nos dias 
da sua comemoração, que ocorrem em 
todo o Estado, com a interdição de trânsito, 
grande quantidade de pessoas e os proble-
mas de segurança nas áreas administrati-
vas onde se realizam as comemorações e 
se localizam as sedes da Justiça Federal.

Considera também que a festa junina 
faz parte do calendário festivo nordestino, 
motivo pelo qual as repartições públicas da 
Bahia, permanecem fechadas ou decretam 
ponto facultativo.

AJUFBA realizou 1º Seminário Jurídico 
sobre Reformas Previdenciária e Política

A Associação dos Juízes Federais da 
Bahia realizou nesta segunda-feira, 29/5, 
o 1º Seminário Jurídico sobre Reforma Pre-
videnciária e Política no Auditório Ministro 
Dias Trindade.

Sob a coordenação do juiz federal da 
11ª Vara Saulo José Casali Bahia e com 
a presença de mais de vinte magistrados 
de Salvador e de diversas subseções judi-
ciárias, além de dezenas de servidores, o 
evento foi dividido em duas partes.

Na primeira etapa, sob a condução do 
presidente da AJUFE, juiz federal da 24ª 
Vara Fábio Moreira Ramiro, os debatedo-
res, professores Ivan Kertzman (SRF/BA) 
e Frederico Amado (AGU/BA) discorreram 
sobre a Reforma da Previdência. 

A segunda metade do seminário foi con-
duzida pelo juiz federal Saulo Casali e teve 
como expositores os professores Miguel 
Calmon Dantas (PGE/BA) e Jaime Barrei-
ros Neto (TRE/BA) que trataram do tema 
Reforma Política.

O seminário foi aberto com a presença 
da diretora do Foro, juíza federal Cláudia 
Tourinho Scarpa, que saudou a iniciativa 
da AJUFBA parabenizando o presidente 
da associação pelo seu dinamismo, pela 
escolha dos temas extremamente atuais 
e importantes, bem como pela qualidade 
dos palestrantes, sendo todos eles referên-
cias nas suas respectivas áreas de atuação. 
Para a diretora do Foro, trata-se de uma 
excelente oportunidade para que todos de-
senvolvam o pensamento crítico e reflexivo 
sobre tais questões.

O juiz federal Saulo Casali agradeceu 
pelo apoio da DIREF e pela presença de to-
dos, lembrando que é sempre muito difícil 
atrair tantos colegas ao auditório, principal-
mente competindo com a sempre carrega-
da pauta de audiências.

O primeiro palestrante da tarde, Ivan 
Kertzman, discorreu inicialmente sobre a 
idade mínima para a aposentadoria, afir-
mando ser essencial que se discuta a inclu-
são desse tema por sua relevância social 
em qualquer nação. Para ele, é um erro 
começar a analisar a reforma da Previdên-
cia sob as premissas do déficit ou do não-
-deficit do sistema, uma vez que há fortes 
argumentos para ambos os lados e estes 
podem ser falaciosos com premissas reple-
tas de sofismas.

Na sua avaliação, todos os sistemas 
de Previdência pecisam passar por algu-
ma revisão a cada dez anos, em média, 
uma vez que o seu principal objetivo é 
cobrir os riscos sociais e esses riscos mu-
dam, podendo passar a existir ou deixar 
de existir ao longo do tempo. Ele citou, 
como exemplo, a adoção do salário-ma-
ternidade para homens no caso de morte 
da mãe da criança, ou licença para ado-
ção para homens, estatutos que não exis-
tiam alguns anos atrás.

O palestrante também tratou de temas 
ligados ao aumento da expectativa de vida 
no Brasil e discorreu sobre as alterações 
do Regime Próprio de Previdência Social, 
a pensão por morte, as aposentadorias 
especial, por incapacidade permanente e 
compulsória, além de esmiuçar as regras 
de transição.

O segundo palestrante, Frederico Ama-
do, tratou da previdência complementar 
avaliando as vantagens e desvantagens das 
diferentes Fundações de Previdência Com-
plementar do Servidor Público. Segundo 
ele, os índices de adesão ao sistema são 
baixíssimos e considera que os sindicatos 
estão equivocados em não incentivar a 
adesão dos novos servidores à previdência 
complementar. 

O palestrante lembrou que as FUN-
PRESPs são vantajosas para aqueles servi-
dores que planejam deixar a carreira públi-
ca para a iniciativa privada ou para quem 
se prepara para sair do sistema por meio 
da aposentadoria compulsória. O ponto 
negativo, na sua opinião, é que as regras 
são muito fáceis para o governo mudar. En-
tretanto, ele  entende que as FUNPRESPs 
continuam a ser mais vantajosas do que a 
previdência complementar aberta.

Na segunda parte do programa, o pro-
fessor Miguel Calmon Dantas tratou da 
Reforma Política e defendeu os princípios 
do Parlamentarismo e o recall eleitoral 
lembrando que se esses princípios já exis-
tissem no nosso país, a séria instabilidade 
política atual já estaria superada e não te-
ríamos que lidar com um Congresso e um 
Poder Executivo com tão baixos índices de 
popularidade. 

O último debatedor, Jaime Barreiros 
Neto, avaliou qual sistema deveria ser mais 
priorizado no Brasil, se o que valoriza a 
governabilidade ou o que privilegia a re-
presentatividade e afirmou que a reforma 
política não é a solução dos problemas.

O palestrante criticou as coligaçõe, de-
fendeu a fidelidade partidária, disse não 
ser favorável ao voto distrital e lembrou 
que o financiamento privado eleitoral existe 
nos países mais corruptos e também nos 
menos corruptos do mundo.

Mutirão itinerante 
no interior da Bahia
Começou na segunda-feira, 29 de maio, 

a primeira fase do mutirão itinerante no 
município de Euclides da Cunha. 

Nessa primeira etapa, que acontecerá 
até o dia 2 de julho, serão realizadas ater-
mações, perícias médicas e sociais, atendi-
mento pela Defensoria Publica da União e 
requerimento administrativo pelo INSS. O 
mutirão atenderá as populações dos mu-
nicípios de Euclides da Cunha, Tucano, Cí-
cero Dantas, Canudos, Quijingue, Banzaê, 
entre outras cidades.

A região é muito carente e com difícil 
acesso à Justiça Federal, posto que a seção 
judiciária mais próxima fica em Paulo Afon-
so, a mais de 200 km de distância.

A segunda fase, quando acontecerão as 
audiências, será realizada no período de 28 
de agosto a 1º de setembro.

É ilegítima taxa de 
construção cobrada 
após prazo previsto 

para entrega de imóvel
A 6ª Turma do TRF1, por unanimidade, 

deu parcial provimento à apelação da CEF 
contra sentença da 13ª Vara, determinan-
do a reinclusão da PDG Realty S.A. na lide, 
condenando-a juntamente com o agente 
financeiro a restituir à parte autora o que 
foi cobrado.

Manteve a Turma o entendimento que 
julgara procedente o pedido de um proprie-
tário de imóvel que objetivava a declaração 
de que é abusiva a cobrança da denominada 
“taxa de devolução da obra”, com pedido de 
devolução em dobro do valor cobrado. 

De acordo com o apelante, a entrega do 
imóvel estava prevista para uma data, mas 
só ocorreu um ano depois e o requerente 
teve que arcar com o pagamento da cita-
da taxa que seria ilegal e “não foi ajustado 
com o autor no momento da assinatura do 
contrato e do financiamento”.

O desembargador federal Daniel Paes 
Ribeiro concordou que a CEF não é a res-
ponsável pela construção, mas a constru-
tora que deveria cumprir os prazos para a 
entrega dos imóveis. Assim, a PDG Realty 
S.A. também deve fazer parte da lide por 
ter extrapolado o prazo previsto no contrato.

Concluiu o desembargador que se o 
contrato prevê prazo de 17 meses para a 
conclusão das obras, é nesse período que 
os juros de construção são devidos, sendo 
ilegítimos os cobrados depois. “É indevida 
a cobrança dos juros de construção duran-
te o período que sucedeu o prazo estipula-
do para a entrega do imóvel, devendo ser 
restituído ao autor o que foi pago após o 
prazo de tolerância previsto para a entrega 
da obra”.


