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Aniversariantes
Hoje: Thaís de Andrade Sousa Lírio 
(NUCAF). Amanhã: João Paulo Piropo 
de Abreu, juiz federal da Subseção de 
Paulo Afonso, Ana Lúcia Guerreiro dos 
Santos (6ª Vara) e Selma Silva Santos 
(NUCAF). Domingo: César Cintra Fon-
seca, juiz federal da 2ª Vara, Larissa 
Marques Santos (Ilhéus) e Mailson Reis 
dos Santos Santana (NUCRE). Segun-
da-feira: Márcia Lidian Oliveira Santos 
(Ilhéus) e Carla Aline de Souza Lucena 
Sepúlveda (NUCRE).
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Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

29/08/2006 - Sarau “O Fino da Fos-
sa” encanta plateia - Na última sexta-
-feira, o Auditório Ministro Dias Trindade 
foi palco do sarau “O Fino da Fossa”. 
Dando continuidade aos saraus temá-
ticos, os servidores radicalizaram. Se o 
sarau de julho tinha o tom de alegria e 
descontração que marcaram a década 
de 80, este último apresentou músicas 
conhecidas como “dor-de-cotovelo”, 
mas com muito estilo. 

O sarau foi aberto por Gésner Braga, 
que cantou, acompanhado por Rudá Pa-
raguaçu, ao violão, Ne Me Quitte Pas, 
clássico da música francesa. 

Márcia Freitas apresentou-se acom-
panhada por João Mota, ao violão, can-
tando Meu Mundo Caiu, balada imorta-
lizada na voz de Maysa.

Valter Gomes cantou Bom Dia Tris-
teza e Pela Rua, acompanhado, ao vio-
lão, por Josenildo Gomes e com Bete 
Freire, na percussão. João Mota, em se-
guida, apresentou-se com  Risque, de 
Ary Barroso.

Fátima Ric-
cio entoou Foi 
Assim, grava-
da por Fafá de 
Belém; Manoel 
Paim escolheu 
Chico Buar-
que com Gota 
D’água e Atrás 
da Porta e Rita 
Miranda apre-
sentou Nunca, 
de Lupicínio 
Rodrigues To-
dos acompa-
nhados por 
Rudá Paragua-
çu, em performance solo cantou Solidão, 
de Tom Jobim, e Eu te Amo, de Chico 
Buarque.

Sueli Borges interpretou, com bas-
tante personalidade A Flor e o Espinho, 
de Nelson Cavaquinho, e o encerra-
mento ficou por conta de Bete Freire, 
apresentando a canção Sorri, versão de 
Djavan para a clássica Smile, de Charles 
Chaplin, sendo acompanhada por todos 
os servidores do palco e da plateia.

JFHHÁ DEZ ANOS

TRF1 confirma sentença da 10ª Vara 
que manteve neta de militar como 

dependente no Fundo de Saúde do Exército
A 1ª Turma do TRF1, por unanimi-

dade, negou provimento à apelação da 
União contra a sentença da 10ª Vara que 
determinou a  inclusão da neta, menor de 
idade, de um militar como sua dependen-
te no Fundo de Saúde do Exército (Fusex).

A União sustentou que para ficar con-
figurada a qualidade de dependente com 
base no Estatuto dos Militares, Lei n. 
6.880/80, não basta mera guarda judi-
cial, sendo necessário, ainda, conforme 
seu art. 50, § 3º, seja demonstrada a de-
pendência econômica e a vivência sob o 
mesmo teto, o que não teria ocorrido na 
questão.

O relator, desembargador federal Ja-
mil Oliveira, esclareceu que a sentença 
recorrida está também sujeita à revisão 
de ofício, eis que proferida contra o INSS, 
conforme o art. 475, I, do CPC/art. 496, 
I, do NCPC, e de valor incerto a condena-
ção, porém, esclareceu que como foi pro-
nunciada sob a vigência do CPC de 1973 
não se lhe aplicam as regras do CPC atual: 
“Com efeito, a lei processual apanha os 
feitos pendentes, mas, conforme o prin-
cípio do isolamento dos atos processuais 
e o da irretroatividade da lei, as decisões 
já proferidas não são alcançadas pela lei 
nova”.

O magistrado destacou que a Portaria 
que aprovou as instruções gerais para o Fu-
sex, prevê como beneficiário direto o menor 
que, por determinação judicial, esteja sob a 
guarda de militar, em processo de tutela ou 
adoção na condição de viver sob a depen-
dência econômica de militar ou pensionista.

O desembargador ponderou que o im-
petrante detém a guarda judicial de sua 
neta, circunstância suficiente para consoli-
dar a situação autorizadora de inclusão de 
menor sob guarda no plano de saúde, es-
tando comprovada nos autos vivência sob 
o mesmo teto e dependência econômica.

Fonte: TRF1

STF julgará proibição 
de uso de máscaras 

em protestos
A discussão sobre o uso de máscaras 

em manifestações teve repercussão geral 
definida pelo STF por unanimidade. Na 
ação, é questionada a constitucionalidade 
da Lei 6.528/2013 do Rio de Janeiro, que 
proíbe o uso de de máscaras em protestos 
ao determinar regras para atos públicos.

Segundo o relator, ministro Luís Barro-
so, a repercussão geral no caso envolve a 
discussão sobre os limites da liberdade de 
manifestação do pensamento e de reunião. 
Ele ressalta que a questão não trata apenas 
da vedação ao anonimato (inciso IV, artigo 
5º da Constituição Federal), como também 
a relação com a segurança pública.

Ele exemplifica citando os “black blo-
cks”. “A forma peculiar de manifestação 
desses grupos cujos integrantes são iden-
tificados por suas roupas e máscaras pre-
tas, bem como por ações de depredação 
patrimonial suscitou intensas discussões 
nos anos recentes.”

O PR alega que a lei limita a liberdade 
de manifestação do pensamento e introduz 
restrições ao direito de reunião previstas 
constitucionalmente, sendo excessiva e 
desproporcional. Não haveria anonimato 
quando o manifestante está fisicamente 
presente na reunião, hipótese em que deve 
se identificar uma vez abordado pela polí-
cia. A proibição das máscaras, diz o pedido, 
significa cercear a liberdade de expressão.

Já o Rio de Janeiro defendeu que o 
uso de máscaras durante manifestações 
é uma forma de anonimato vedada pela 
Constituição com objetivo de dificultar a 
atuação policial e fugir à responsabilidade 
pela prática de atos de vandalismo. Seu 
uso desvirtuaria a natureza pacífica da 
manifestação, sendo necessária à preser-
vação da segurança pública. 

Uma vez reconhecida a repercussão 
geral, o andamento dos demais processos 
sobre o tema fica suspenso até a definição 
da matéria pelo Supremo. A data para o 
julgamento ainda não foi marcada. 

TRF1 modifica sentença da 2ª Vara 
considerando como crime transmitir 
sinal de internet sem autorização
 A 3ª Turma do TRF1 deu provimento 

ao recurso do MPF contra a sentença da 2ª 
Vara que rejeitou denúncia contra um acu-
sado por crime de desenvolvimento clan-
destino de atividades de telecomunicação.

O recorrente afirma que a Agência Na-
cional de Telecomunicações informou que 
foi constatado que o denunciado prestava 
Serviço de Comunicação Multimídia sem 
autorização, comercializando acesso à in-
ternet em Salvador. Para o MPF, a conduta 
traria prejuízos à segurança dos meios de 
comunicação.

O relator, desembargador federal Mário 
César Ribeiro, esclareceu que o serviço de 
comunicação multimídia caracteriza ati-
vidade de telecomunicação, motivo pelo 
qual, operado de forma clandestina, con-
figura o delito previsto no art. 183 da Lei 
n. 9.472/97.

Segundo o magistrado, trata-se “de 
crime formal, que não exige a ocorrência 
de dano concreto para a sua consuma-
ção, que se dá no momento em que reali-
zada a conduta de desenvolver atividade 
de telecomunicações sem autorização do 
órgão competente para tanto. Vale dizer, 
configura crime o ato de transmitir sinais 
de internet, mesmo quando em baixa po-
tência, sem autorização dos órgãos com-
petentes, e ainda que independentemen-
te da ocorrência de dano efetivo”.

O desembargador ressalta que não se 
aplica o princípio da insignificância ao caso 
de exploração clandestina de atividade de 
telecomunicação ao argumento de que os 
equipamentos são de baixa potência, uma 
vez que a Lei n. 9.612/98 estabeleceu que 
o serviço de radiofusão mesmo em potên-
cia inferior a 25 Watts necessita de autori-
zação prévia da Anatel.

O Colegiado recebeu a denúncia e de-
terminou o retorno dos autos à origem para 
prosseguimento da ação penal.

Fonte: TRF1

Hoje é o último 
dia para opinar  
sobre as metas 
do Judiciário


