
Por que é difícil 
  parar de fumar II ?

O que diculta esta mudança? - 
Embora as pessoas estejam mais 
conscientes dos perigos do cigarro e o 
número de fumantes tenha diminuído, 
a nicotina continua sendo um proble-
ma. Ela é psicoativa e causa depen-
dência maior do que álcool e cocaína. 
Muita gente que começa a fumar tem 
dificuldade em entender esse perigo, 
porque não experimenta o mesmo 
“barato” que os usuários de drogas. E 
aí, segue consumindo cigarros até se 
dar conta que ficou dependente.

O desafio é maior para fumantes de 
longa data ? - Quem fuma há mais de 
20 anos quando decide parar, tem me-
nos êxito: apenas 5%. Por isso, muita 
gente desiste de tentar. A quantidade de 
cigarros consumida diariamente tam-
bém influencia. Pessoas que fumam 
menos de dez por dia conseguem parar 
abruptamente. Quem já passou desse 
número sente maior dificuldade.

Dá para reparar os danos causa-
dos pelo vício? - Para isso, há três ca-
minhos. Um é a reposição da nicotina 
via pastilhas ou adesivos. O outro são 
antidepressivos, que vão consertar o 
mecanismo de prazer, controlando a 
ansiedade e ajudando o corpo a liberar 
a dopamina sem necessitar do cigarro. 
E, por fim, pode-se utilizar medicação 
para bloquear os receptores de nicoti-
na no cérebro. E é essencial adquirir 
novos hábitos de vida, reeducar-se.

Leia, na próxima edição, sobre as 
formas de reeducar-se para se livrar 
do cigarro e sobre as versões “light”.

Aniversariantes
Hoje: Claudia Cristina Rebello de 
Castro (NUCOI), Helen Crystina Pa-
trocínio dos Reis (Ilhéus), Gabriela 
da Graça Hollatz (Teixeira de Freitas), 
Roquison Andrade de Oliveira (Feira 
de Santana) e Maria Luiza Silva (Del-
ta). Amanhã: Guilherme Cerqueira 
Lima de Souza (14ª Vara), Marivaldo 
Muniz Barreto (NUCRE) e Paula Caro-
line Nascimento de Oliveira (Ilhéus). 
Domingo:Soraia Maria Santos Carva-
lho (5ª Vara) e Henrique Augusto Bel-
trão Carneiro (Itabuna).Segunda-fei-
ra: Tiago Borré, juiz federal substituto 
da 2ª Vara da Subseção de Vitória da 
Conquista, Letícia Negrão de Sousa 
(NUCRE), Maria Eliana Brito de Oli-
veira (14ª Vara), Orlando Gonçalves 
Bittencourt (NUCJU), Ruiter Vale Fal-
cão (NUTEC), Adriana Souza Daniel 
(SECAD). Parabéns!!!
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TRF1 mantém sentença da 19ª Vara
e execução fiscal deve ser ajuizada contra 

devedores no prazo legal de cinco anos
As execuções fiscais devem ser ajui-

zadas contra todos os devedores, con-
tribuintes ou corresponsáveis, cujas ci-
tações se realizarão dentro do prazo de 
cinco anos para o fim de interromper a 
prescrição. Com essa fundamentação, a 
7ª Turma negou provimento a recurso 
apresentado pela Fazenda Nacional con-
tra sentença proferida pela 19ª Vara Fe-
deral da Bahia.

Consta dos autos que a Fazenda Na-
cional, em 08/07/1999, ajuizou ação 

de execução fiscal contra um dos sócios 
da empresa Abastece Comércio e Re-
presentações de Alimentos Ltda. A ci-
tação da empresa ocorreu por edital em 
19/04/2001. Sem ter garantida a execu-
ção fiscal, a Fazenda Nacional requereu, 
em 1º/10/2009, a citação de outro sócio. 
Em primeira instância, foi reconhecida a 
prescrição em favor do sócio acionado 
por último.

A Fazenda Nacional, então, recorreu 
ao Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião alegando que a interrupção da pres-
crição, com a citação da empresa exe-
cutada, aplica-se também aos demais 
corresponsáveis. Esse argumento não foi 
aceito pelo relator, desembargador fede-
ral Luciano Tolentino Amaral.

“Se a Fazenda Nacional opta por pro-
mover a execução fiscal apenas contra um 
dos devedores (contribuinte ou correspon-
sáveis), se sujeita à ocorrência da prescri-
ção em relação aos não citados no prazo 
legal, configurando inércia sua em dili-
genciar a correta e completa angulariza-
ção processual”, destacou o magistrado.

Ademais, acrescentou o relator em seu 
voto, “o pedido de redirecionamento da 
execução fiscal ao corresponsável, em 
última oportunidade, deve ser formula-
do dentro do quinquênio seguinte à data 
de citação da empresa e em tempo para 
que a citação dele ocorra dentro desse 
quinquênio, sob pena de prescrição, vis-
to que desinfluente a caracterização ou 
não de inércia da exequente”.

Tribunal de Justiça da Bahia empossa 
desembargador Edmilson Jatahy

O Pleno do Tribunal de Justiça do Es-
tado da Bahia elegeu, em sessão ordiná-
ria, nesta quarta-feira, 18/9, dois novos 
membros para compor a Corte do Poder 
Judiciário baiano: os magistrados Moacyr 
Montenegro Souto e Edmilson Jatahy 
Fonseca Júnior.

O magistrado Edmilson Jatahy Fonse-
ca Júnior (foto ao lado), que é irmão do 
juiz federal da 2ª Vara, César Cintra Ja-
tahy Fonseca, foi escolhido pelo critério de 
merecimento, de acordo com a Resolução 
n. 106 do Conselho Nacional de Justiça.

Vinte e nove juízes inscritos para con-
correr à vaga de mérito passaram por um 
processo de seleção no qual os membros 
da Corte pontuaram os candidatos com 
base em cinco critérios: desempenho (as-
pecto qualitativo da prestação jurisdicio-
nal); produtividade (aspecto quantitativo 
da prestação jurisdicional); presteza no 
exercício das funções; aperfeiçoamento 
técnico; e adequação da conduta ao Códi-
go de Ética da Magistratura Nacional.

A avaliação desses critérios abrange, 
no mínimo, os últimos 24 meses de exer-
cício, e resultou na lista tríplice formada 
pelos juízes Edmilson Jatahy Fonseca Jú-
nior, Ivone Ribeiro Gonçalves Bessa Ra-
mos e Rita de Cássia Filgueiras Nunes. 
Além de ter alcançado a maior pontua-
ção na votação, o magistrado Edmilson 
Jatahy já tinha figurado nas duas últimas 
listas tríplices e foi eleito para o cargo. 

A posse do desembargador Edmilson 
Jatahy ocorreu ontem, 19/9, no gabinete 
da Presidência do Tribunal de Justiça. En-
tre as diversas autoridades que prestigia-
ram o evento, estavam o diretor do Foro 
desta Seccional, juiz federal Ávio Novaes, 
e o vice-diretor do Foro, juiz federal César 
Cintra Fonseca.

TRF1 modifica sentença 
da 16ª Vara da Bahia
Esposa e mãe não podem receber 

simultaneamente pensão por morte de 
servidor público federal. Esta foi a deci-
são unânime da 2ª Turma do TRF1 que 
deu provimento à apelação de esposa de 
servidor público federal falecido contra 
sentença da 16ª Vara desta Seção Judi-
ciária, que concedeu à mãe do servidor o 
benefício de pensão por morte na propor-
ção de 50%. Para o TRF1, a sentença vai 
de encontro ao que determina o art. 217 
da Lei 8.112/1990.

Esposa e União recorreram da senten-
ça. A primeira pela impossibilidade da 
concessão de pensão vitalícia à compa-
nheira e à ascendente simultaneamente. 
Já a União, afirmando que a concessão 
da pensão vitalícia à esposa do servidor 
falecido “exclui o direito dos pais em situ-
ação de dependência econômica”.

Ambos os argumentos foram aceitos 
pelo relator, juiz federal convocado Rena-
to Martins Prates. Conforme se verifica da 
análise do art. 217 da Lei 8.112/1990, 
“o cônjuge ou companheiro é o benefi-
ciário da pensão vitalícia instituída em 
decorrência da morte do servidor”, es-
clarece o magistrado.

Nesse sentido, afirmou o relator em 
seu voto, “a concessão da pensão à 
esposa ou à companheira, na forma 
da lei, exclui a possibilidade de con-
cessão do mesmo benefício às demais 
pessoas mencionadas nas alíneas ‘d’ 
e ‘e’ do rol do inciso I do art. 217 da 
Lei 8.112/1990, entre eles a mãe e o 
pai do instituidor da pensão, ainda que 
comprovem dependência econômica do 
servidor”.

Fo
to

: 
N

ei
 P

in
to


