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Aniversariantes
Hoje: Johene Nolasco Aguiar (16ª Vara), Jaciara Saraiva (Barreiras), Paloma Gal-
vão Amorim (Irecê), Betania Santos (19ª Vara), Carolina Neves Pinheiro (SECAD), 
Maria de Fátima Ramos (Express Clean) e Marivaldo Araújo do Carmo (Contrate).
Amanhã: Samuel Queiroz de Oliveira (Áquila) e Edson Barbosa (Tectenge).Domin-
go: Elisonete Souza dos Santos (12ª Vara), Samia Lopes (Ilhéus), Patrícia Santos 
(Vitória da Conquista), Carlos Alberto Moreira (Feira de Santana) e Edlla Adriana 
Souza (17ª Vara). Segunda-feira: Dra. Marla Consuelo Santos Marinho, juíza fe-
deral da 3ª Turma Recursal e Vera Maria Barros (NUCJU).

Parabéns!!!

A liberação da venda de bebidas al-
coólicas em eventos esportivos, estádios 
e arenas desportivas na Bahia levou o 
procurador-geral da República, Rodri-
go Janot, a questionar a Lei estadual 
12.959/2014, por meio de Ação Direta 
de Inconstitucionalidade n. 5112, ajuiza-
da no Supremo Tribunal Federal.

A lei questionada dispõe sobre autori-
zação e a regulamentação da venda e do 
consumo de bebidas alcoólicas em dias 
de jogos, tratando desde a habilitação do 
vendedor, tipos de recipientes autoriza-
dos e vedações como a venda dessas be-
bidas para menores de 18 anos de idade. 

Segundo o procurador-geral da Repú-
blica, a norma invadiu competência da 
União para editar normas gerais sobre 
consumo e desporto, conforme prevê o 
art. 24 da Constituição. Rodrigo Janot 
sustenta que, “no uso da prerrogativa 
conferida por essas normas constitucio-
nais, a União editou a Lei 10.671/2003, 
também conhecida como Estatuto do 
Torcedor, a qual dispôs sobre normas ge-
rais de proteção e defesa do consumidor 
torcedor no desporto profissional”. 

PGR questiona venda de bebidas 
alcoólicas em estádios na Bahia

O procurador acrescenta que a Lei 
12.299/ 2010 incluiu o artigo 13-A no 
Estatuto do Torcedor para proibir, “em 
todo o território nacional, o porte de be-
bidas alcoólicas em eventos esportivos”. 
A iniciativa, avalia Janot, teria “o intuito 
de reprimir fenômenos de violência por 
ocasião de competições esportivas”. 

Lembra que a chamada Lei Geral da 
Copa (Lei 12.663/2012) excluiu, em ca-
ráter excepcional, a incidência da comer-
cialização de bebidas alcóolicas na Copa 
das Confederações em 2013 e na Copa 
do Mundo em 2014. A exceção está no 
§1º do art.68, que suspende o artigo 
13-A do Estatuto do Torcedor somente 
durante o período das duas competições. 

Janot argumenta que o Supremo já 
validou as disposições do Estatuto do 
Torcedor no julgamento da ADI 2937 e 
pede a concessão de liminar para sus-
pender a eficácia da lei baiana e, assim, 
evitar “ocorrência de novos episódios de 
violência entre torcidas, com graves pre-
juízos à segurança dos torcedores, con-
sumidores e de todas as demais pessoas 
ligadas, direta ou indiretamente, à reali-
zação de competições nos estádios”. No 
mérito, pede a declaração de inconstitu-
cionalidade da norma. O relator da ação 
é o ministro Ricardo Lewandowski.

CJF altera regras 
de concurso para 

juiz federal substituto
O Conselho da Justiça Federal decidiu 

que os TRFs passem a ser responsáveis 
pela arrecadação das taxas de inscrição 
e o pagamento para todas as etapas do 
concurso público para juiz federal subs-
tituto. A decisão altera os arts. 14, 22 e 
48, da Resolução nº 67, de 3/7/2009.

A alteração também muda quem será 
o contratante da instituição que realizará 
o concurso. Caberá aos TRFs e não mais 
ao CJF contratar ou celebrar convênio 
com o órgão ou empresa.

Foi transferido para os TRFs a res-
ponsabilidade de incluir na proposta or-
çamentária ou em créditos adicionais as 
estimativas de arrecadação e de custeio 
para a realização do concurso e o auxílio 
financeiro fornecido ao candidato me-
diante bolsa de estudo, conforme o §2º 
do art. 44 e regulamento próprio do cur-
so de formação.

A Comissão Especial de Concurso deve 
ser mantida, visando a dar homogeneida-
de aos concursos e garantir uniformidade 
entre as regiões, garantir equivalência 
de estilo, características, metodologia e 
o grau de dificuldades das provas. Com 
isso, a Comissão vai funcionar como um 
órgão consultivo para os TRFs.

A 3ª Turma do TRF1 negou, por una-
nimidade, habeas corpus em favor de 
réu denunciado por crime de apropria-
ção indébita previdenciária no período de 
1995 a 2000, em que o acusado atuou 
como sócio da devedora.

Os impetrantes alegaram que a 17ª 
Vara desta Seção Judiciária, ao receber 
a denúncia, infligiu constrangimento ile-
gal ao acusado, pois não descreveu, em 
nenhum momento, em que consistiu sua 
participação nos fatos, restringindo-se 
à documentação que informava o nome 
dos sócios participantes da sociedade 
empresarial. Pediam o trancamento da 
ação penal, pois consideram que a de-
núncia não demonstra, precisamente, 
qual o crime praticado pelo denunciado.

 Mas, a relatora, desembargadora 
federal Neuza Alves, discordou dos ar-

TRF1 mantém decisão da 17ª Vara 
e nega habeas corpus a acusado de 
apropriação indébita previdenciária

gumentos e considerou que a denúncia 
expõe os fatos tipificados como crimes 
e suas circunstâncias, “descrevendo a 
participação dos denunciados e expli-
citando as condutas atribuídas ao pa-
ciente na condição de sócio adminis-
trador da empresa devedora de 1995 
a 2000”.

 A magistrada destacou que a deci-
são que determinou o prosseguimento da 
ação penal está de acordo com o enten-
dimento jurisprudencial do TRF1, segun-
do o qual justifica-se a imputação denun-
ciada da prática do crime de apropriação 
indébita se o acusado figurou no contrato 
social como administrador da sociedade 
dentro do período dos fatos ocorridos. 

 Para a relatora Neuza Alves, como 
não houve alteração da gerência e o réu 
detinha mais de 96% do capital social 
da empresa, conclui-se que atuava como 
sócio gestor. “A alegação de ilegitimida-
de passiva, além de se confundir com 
o mérito da ação penal, posto que diz 
respeito à responsabilidade pela gestão 
da empresa e pela retenção e repasse 
das contribuições previdenciárias, exige 
dilação probatória e análise aprofunda-
da das provas para se aferir se o pacien-
te detinha, de fato, domínio ou controle 
efetivo da gestão da sociedade, medida 
inviável nesta impetração porque a via 
estreita do habeas corpus não autoriza 
dilação probatória”, concluiu a relatora.

Fonte: TRF1

Você é viciado 
em internet?

Calcula-se que 
10% dos usuários 
da internet sejam 
viciados na rede. 
Entre aqueles que 
têm smartphones, 
o número é esti-
mado em 20%. 
“Qualquer pessoa 
que tenha fácil 
acesso à internet 
e esteja passando por algum proble-
ma, como depressão ou stress, está 
no grupo de risco”, diz o psicólogo 
Cristiano Nabuco, coordenador do 
Grupo de Dependências Tecnológicas 
do Instituto de Psiquiatria do Hospital 
das Clínicas, em São Paulo.

O vício em internet não é conside-
rado uma doença, mas a dependência 
pode ser enquadrada nas compulsões, 
pois a pessoa sofre alto grau de ansie-
dade quando fica longe da rede, se-
gundo vários médicos.

Quantidade de horas no computa-
dor, no tablet ou no smartphone não 
determina o problema. Os cinco sinais 
da dependência são pensar exagera-
damente na internet, ter necessidade 
de ficar cada vez mais tempo conec-
tado para se sentir bem, esforçar-se 
continuamente para diminuir o tempo 
online, irritar-se quando está longe da 
internet e usar a rede para escapar de 
problemas ocasionais.

É requisito do diagnóstico, tam-
bém, que o uso da tecnologia interfira 
nas atividades cotidianas e no com-
portamento psicológico. Afastar-se das 
pessoas, ter um menor rendimento no 
trabalho e deixar de fazer qualquer coi-
sa para estar conectado pode ser sinal 
de dependência

O tratamento se baseia em psico-
terapia e medicamentos como anti-
depressivos, ansiolíticos e estabiliza-
dores de humor. O vício  em internet 
pode ser uma muleta psicológica para 
outros problemas pré-existentes. Qua-
se 90% desses viciados têm traços de 
depressão, bipolaridade e fobia social.
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