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Aniversariantes
Hoje: Daniela de Oliveira (Feira de 

Santana), Maria Leonice Amado (12ª 
Vara), Criscilene Santos (Jequié), Ed-
mundo Sousa Filho e Rubens Andrade da 
Silva (ambos da VIPAC). Amanhã: Rena-
to Leite Jr. (Itabuna), Fabrício dos Santos 
(Barreiras) e Rita Gentil (Audicare).
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ASSERJUF lança 
edital de convocação 
A ASSERJUF convoca seus associa-

dos para a assembleia geral extraordinária 
hoje, às 13h30 e 14h em primeira e se-
gunda chamadas, no auditório, para deli-
berarem sobre a participação da ASSER-
JUF na constituição e aquisição das quotas 
de fundação da Cooperativa de Crédito dos 
Servidores do Poder Judiciário da Bahia e 
a transferência da sua carteira de emprésti-
mo para a cooperativa.

STF decidirá até quando abono 
de permanência deve ser pago

O momento de interrupção do paga-
mento do abono de permanência devido 
ao servidor público será analisado pelo Su-
premo. A dúvida está em se a suspensão 
deve ocorrer a partir do requerimento de 
aposentadoria ou se ao fim do processo de 
jubilação. O tema teve repercussão geral 
reconhecida pelo Plenário Virtual da Corte 
e será discutido em Recurso Extraordinário.

Para o relator, ministro Dias Toffoli, a 
repercussão geral existe por causa do im-
pacto nas contas públicas. Ele disse que a 
legitimidade do abono de permanência já 
foi reconhecida pelo STF, o que corrobora 
a relevância e a transcendência da matéria 
em julgamento neste caso.

O governo de Goiás questionou acórdão 
do Tribunal de Justiça, que entendeu que o 
pagamento do abono a quem requereu apo-
sentadoria por tempo de contribuição deve 
ser mantido até a conclusão do processo.

A Constituição determina que o servi-
dor com condições para se aposentar vo-
luntariamente por tempo de contribuição e 
opta por continuar trabalhando continuará 
contribuindo para o seu regime próprio 
de previdência, mas receberá o valor na 
forma de abono até a aposentadoria com-
pulsória.

Para o governo estadual, a opção do 
servidor pela aposentadoria é contrária 
ao espírito da norma, de estímulo à con-
tinuidade no trabalho e o abono deveria 
ser cessado quando formulado o pedido 
de aposentadoria voluntária. Pela decisão 
do TJ-GO, a suspensão do pagamento da 

vantagem em razão do requerimento de 
aposentadoria voluntária seria inaceitável.

Segundo o acórdão, a norma constitucio-
nal busca incentivar a permanência na ativa 
e promover economia ao poder público, que 
posterga o pagamento simultâneo dos pro-
ventos do servidor aposentado e da remune-
ração de seu substituto e que a suspensão 
é indevida, porque o processo de jubilação 
demora tempo considerável, só sendo fina-
lizado com a apreciação da aposentadoria 
pelo Tribunal de Contas. 

O ministro Luiz Fux, do STF, determi-
nou que nenhum tribunal do país altere 
seus horários de atendimento ao público 
e de expediente forense até que a corte 
decida o mérito de uma ação direta de 
inconstitucionalidade que trata do assun-
to. Ele também mandou que os TRTs da 
Bahia e do Piauí voltem aos horários ori-
ginais, mudados depois do ajuizamento 
da ação pela AMB.

Segundo Fux, redução do horário de 
atendimento ao público “constitui ameaça 
que, em tese, penaliza o jurisdicionado, 
os advogados e compromete, ademais, a 
eficiência e o funcionamento dos serviços 
forenses”. No Piauí, o horário era das 9h 
às 18h e passou a ser das 9h às 14h. Na 
Bahia, ficou das 8h às 15h, quando tam-
bém era até as 18h.

A ação da AMB questiona a constitu-
cionalidade da Resolução 130 do CNJ que 
regulamenta como deve ser o atendimento 

TRF1 mantém sentença da 10ª Vara 
que negou indenização por morte de cão

A 5ª Turma do TRF1, por unanimida-
de, não aceitou recurso contra sentença da 
10ª Vara que julgou improcedente pedido 
de condenação da UFBA ao pagamento de 
indenização por dano moral por tratamen-
to inadequado ao cadáver de um animal de 
estimação durante necropsia, o que teria 
causado traumas psicológicos ao seu dono.

O proprietário do cão sustenta que no 
laudo de necropsia da UFBA há relação 
com o fato de o cão ter morrido por inges-
tão de determinada ração e que se o docu-
mento tivesse sido disponibilizado à época, 
ele o teria utilizado para acionar a fabrican-
te do produto. O apelante cobrou o laudo 
por ação de indenização contra a UFBA.

O relator, juiz fe-
deral convocado Leão 
Aparecido Alves, con-
testou o argumento do 
autor de responsabili-
zar a fabricante da ra-
ção pela morte do cão 
e de que a universidade 
não teria produzido o 
laudo necroscópico do 
animal, tratando o ca-
dáver de forma inade-
quada. Para o relator, o 

juízo federal da 10ª Vara estaria correto e 
a ação deveria ser julgada pela Justiça Es-
tadual.

O magistrado destacou que é permitido 
o acréscimo, num único processo, contra o 
mesmo réu, de vários pedidos, ainda que 
entre eles não haja conexão desde que  os 
pedidos sejam compatíveis entre si; que o 
mesmo juízo seja competente para conhe-
cer deles; e que seja adequado para todos 
os pedidos o tipo de procedimento não sen-
do possível o acréscimo de pedidos diver-
sos contra réus diferentes, embora quando, 
em relação a um dos réus, o Juízo não é 
competente, como na espécie dos autos.

Com relação ao pedido contra a UFBA, 
a turma concluiu que os documentos não 
permitem afirmar que a universidade tenha 
contribuído para os danos alegados, quer 
seja pelo tratamento dado ao cadáver, quer 
pela não prestação do serviço contratado.

Quanto ao tratamento dispensado ao 
corpo do animal, igualmente, inexistem 
provas contundentes das alegações do ape-
lante de que o cadáver do cão teria sido 
jogado e espremido num freezer.

Além disso, o comportamento do re-
querente, descrito nos autos, derruba por 
completo as alegações de que o suposto 
tratamento inadequado ao cadáver de seu 
cão lhe teria causado traumas psicológicos: 
a conduta do autor não é compatível com 
aquela de um racional e razoável proprie-
tário de um animal de estimação, uma vez 
que somente após 15 horas de sofrimento 
do cão ele socorreu o animal internando-o 
em uma clinica.

Fonte: TRF1

Amanhã tem forró
Em razão da grave crise econômica por 

que atravessa o país, e as restrições orça-
mentárias do Judiciário, a ASSERJUF fará 
uma festa junina diferente das dos anos an-
teriores sem gastos com aluguel de clubes, 
nem amplos espaços que exigem muita de-
coração. A associação entende que nesse 
momento todos os gastos demandam gran-
de cautela por parte das administrações.

Mas a data não passará em branco e 
a associação realizará uma “Confraterniza-
ção Junina” amanhã, 17/6, no 1° subsolo 
do prédio anexo a partir das 17h. 

Haverá música e iguarias juninas como 
canjica, milho, amendoim e bolos para to-
dos. A associação reforça que a única coisa 
que realmente não pode faltar é a caracte-
rísica alegria dos seus associados.

Ministro do STF decide que tribunais 
não mudem horário de atendimento

ao público e de quanto deve ser o expe-
diente forense e os turnos de atendimento 
ao público. Para os juízes, a resolução inva-
diu competência reservada aos regimentos 
internos dos tribunais.

Fux já havia concedido liminar na ques-
tão para evitar que o CNJ edite novas nor-
mas sobre o horário de funcionamento de 
tribunais. No mérito, escreveu o ministro, 
o Supremo definirá quem é o titular para 
definir o horário de atendimento ao público 
nas cortes.

“A decisão liminar anteriormente 
concedida pautou-se pelo ideal jurídi-
co de isonomia de tratamento quanto à 
autonomia dos tribunais e não teve, em 
absoluto, o condão de permitir, e, tam-
pouco, o de estimular uma redução do 
horário de atendimento ao público nos 
tribunais”, disse na decisão do dia 13/6.

Fonte: CONJUR


