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Aniversariantes
Hoje: Luciana Guerra Otero (2ª Vara), 
Denise Mascarenhas de Oliveira (Je-
quié) e Rafael Castro Garcia (NUCRE). 
Amanhã: Daniela Bastos Pacheco 
(Ilhéus) e Rovilson Fernandes Ribeiro 
(Vitória da Conquista). 
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TRF1 confirma sentença da 6ª Vara 
 e garante que Certificado de Dispensa 

de Incorporação comprova serviço militar
A 5ª Turma do TRF1, por unanimidade, 

confirmou a sentença da juíza federal da 
6ª Vara, Rosana Noya, reconhecendo a ap-
tidão do Certificado de Dispensa de Incor-
poração para comprovação de regularidade 
com o Serviço Militar. A decisão foi tomada 
após a análise de mandado de segurança 
impetrado por um candidato aprovado em 
concurso público promovido pela Petrobras 
para o cargo de Auxiliar de Segurança.

No pedido, o impetrante requereu o 
reconhecimento do Certificado de Dispen-
sa de Incorporação como instrumento de 
comprovação de regularidade com o ser-
viço militar, requisito exigido no edital da 
seleção para o cargo por ele pretendido. 
Segundo o autor, a Petrobras não aceitou 

o Certificado de Dispensa de Incorporação 
em virtude de o edital exigir a apresentação 
de Certificado de Reservista.

Ao analisar a questão, o Colegiado en-
tendeu que o Certificado de Dispensa de 
Incorporação comprova que o requerente 
cumpriu suas obrigações com o serviço mili-
tar, por ser sido incluído no excesso de con-
tingente. Além disso, o referido documento 
está elencado no artigo 75 da Lei 4.375/64 
como apto a comprovar que o brasileiro está 
em dia com suas obrigações militares.

Em seu voto, o relator, desembargador 
federal Néviton Guedes, citou precedentes 
do STJ que, em caso idêntico, decidiu que 
a exigência de apresentação do Certifica-

do de Reservista não guarda pertinência 
com os princípios da impessoalidade e da 
razoabilidade que norteiam a Administra-
ção Pública. “De tal modo, não podem os 
candidatos dispensados do serviço militar 
serem penalizados com a exclusão do cer-
tame pelo fato de o próprio Poder Público 
os terem dispensado de prestar o serviço 
militar obrigatório”, afirmou.

Portanto, concluiu, “como o Certificado 
de Dispensa é válido para o fim de com-
provação de regularidade com o serviço 
militar, é desarrazoada a norma editalícia 
que exige, para tal finalidade, a apresen-
tação do Certificado de Reservista”.

Fonte: TRF1

Terça Gerencial aborda 
“Gestão de Carreira 
e Qualidade de Vida”
A psicóloga Renata Castello Bran-

co conduzirá hoje, às 14h, no  auditório 
Ministro Dias Trindade a Terça Gerencial 
abordando o tema “Gestão de Carreira e 
Qualidade de Vida”.

Renata é psicóloga com Formação em 
Abordagem Sistêmica e Terapia Familiar. 
Especialista em Administração e Gestão 
de Negócios com Formação em Consulto-
ria Empresarial, Jogos de Empresa e Téc-
nicas Vivenciais. 

Ela tem ainda formação e certificação 
internacional em Coaching Integrado. Di-
retora da Excelência Consultoria Recursos 
Humanos Ltda. Docente  nos cursos de 
MBA voltados para Gestão de Pessoas, 
Liderança Estratégica, Gestão em RH e 
Gestão em Saúde. Psicoterapeuta de ado-
lescentes, adultos e famílias.

Curso sobre novo CPC 
com juiz Salomão Viana 

inicia o Módulo II 
O juiz federal Salomão Viana inicia 

nesta quarta feira, 7/10, o Módulo II da 
1ª parte do Curso Sobre o Novo Código de 
Processo Civil que ocorre sempre das 13h 
às 15h no Auditório Ministro Dias Trinda-
de do Fórum Teixeira de Freitas. 

O calendário do Módulo II sofreu uma 
alteração. As aulas que estavam marcadas 
para os dias 5 e 7/10 mudaram para 7 e 
8/10, respectivamente.

MÓDULO II: • Honorários advocatícios 
sucumbenciais e gratuidade da Justiça no 
novo CPC (7/10); • Inovações sobre litis-
consórcio. Visão geral das intervenções de 
terceiros no novo CPC. Amicus curiae e 
desconsideração da personalidade jurídica 
(8/10); • Poderes, deveres, responsabili-
dade, impedimentos e suspeição do juiz 
no novo CPC (13/10); • Auxiliares da Jus-
tiça no novo CPC (14/10).

A outra alteração no calendário será no 
Módulo V. A aula sobre o tema: “O novo 
CPC e a intertemporalidade: o que fazer 
com os procedimentos em curso?” foi al-
terada de 2/12 para 1º/12.

Partiu Áustria: As aventuras (e desventuras) 
de uma triatleta e um pneu furado

A atleta de Triathlon Claudia Daniel, do 
NUTEC, adora testar os limites do corpo 
humano. E aproveita para juntar duas das 
coisas que mais gosta numa só: fazer tria-
thlon e viajar.

É que nossa colega prefere participar de 
provas em lugares que ainda não conhe-
ce e, para sua sorte, normalmente, essas 
competições de longa distância, como exi-
gem uma logística muito grande e grande 
extensão de área, são feitas fora dos gran-
des centros urbanos, permitindo ao atleta 
conhecer regiões belíssimas fora do padrão 
do turismo de massa.

A última prova de que Cláudia partici-
pou foi o 70.3 World Championship 2015, 
realizada em Zell am See, na Áustria, no 
dia 30/08, prova que reuniu os melhores 
do mundo na distância, entre profissionais 
e amadores. Ela se qualificou para esta 
prova no 70.3 de Foz de Iguaçu, no ano 
passado. Trata-se de uma modalidade em 

que são percorridos 1.900m de natação, 
90Km de ciclismo e uma meia maratona.

Mas nem tudo são flores. No meio do 
ano Cláudia sofreu uma lesão óssea no qua-
dril que a impossibilitou de continuar as 
corridas. Por indicação médica, deveria se 
afastar dos treinos e provas até o final do 
ano, o que a deixou muito abalada em razão 
de dois campeonatos mundiais à frente.

Liberada apenas para a natação e o 
ciclismo, resolveu encarar a prova assim 
mesmo, sabendo que a parte da corrida iria 
ser, no máximo, uma "pequena" caminhada 
de 21km. Mas tudo valeria à pena! Afinal, 
seria a sua 3ª medalha em mundiais, feito 
jamais conseguido por uma quase baiana!

Partiu Áustria!  - Chegar em Zell am See 
não foi fácil: voo até Munique, com escalas 
e conexões em São Paulo e Londres; metrô 
até a estação ferroviária; trem até chegar à 
cidade. Uma peregrinação com uma mala 
para a bike, outra para as demais "coisi-
nhas" e mochila nas costas!

Mas para Cláudia valeu o esforço pois 
Zell am See é um lugar paradisíaco, com 
seu lindo lago rodeado de montanhas. Esta-
ção de esqui no inverno e, no verão, paraíso 
das trilhas, caminhadas e mountain bike, 
suas ruelas repletas de lojas, restaurantes e 
pubs são um espetáculo à parte.

A prova - Às 9h já na área de largada 
para a checagem final da bike, o 1º proble-
ma: pneu vazio, exigindo a primeira troca.

Já vestida com a roupa de borracha, ne-
cessária em razão da água gelada, e com 
um breve aquecimento na água, foi dada a 
largada. Nos primeiros momentos da na-
tação, Cláudia sentiu falta de ar devido ao 
aperto da roupa de borracha e da pancada-
ria geral daquele monte de gente disputan-
do espaço. 

Parada estratégica para respirar e sair 
do tumulto. Arriando a parte de cima da 

roupa de borracha, ela conseguiu voltar a 
nadar, mesmo perdendo um precioso tem-
po nesse processo.

Após a natação, corrida para pegar a bi-
cicleta. Nova surpresa: o pneu não estava 
cheio como deveria, mas ela resolveu iniciar 
o ciclismo assim mesmo, deixando para en-
cher o pneu quando avistasse algum mem-
bro do staff com uma bomba à mão.

No km 20 começou a escalada das 
montanhas, um problemão para quem está 
acostumado a treinar na Estrada do Coco. 
No meio da subida, pneu murcho nova-
mente. Nova parada, desta vez para a troca 
da câmara do pneu, já que só encher não 
resolveu.

Após os 13km de escalada, uma des-
cida vertiginosa. Mas o tal do pneu estava 
murchando novamente o que exigiu peque-
nas paradas para enchê-lo. Ao entregar a 
bicicleta, um alívio! 

Mas faltava a corrida.

Sem correr há mais de 2 meses, o jeito 
foi fazer a corrida em ritmo de caminha-
da... Haja cabeça! Ainda bem que a paisa-
gem era belíssima, o público maravilhoso, 
o staff perfeito, o tempo passou que ela diz 
que nem viu (mentira, claro!).

Enfim, deu tudo certo! Chegou bem, 
sem dores no quadril, apenas a lombar 
doendo muito por conta do esforço na bi-
cicleta na parte das subidas. De volta ao 
hotel, só o tempo de tomar banho e sair 
para comemorar, e muito, a vitória!

Ainda haveria o IM World Championship 
para participar em Kona, Hawai, no dia 
10/10 (prova de 3.800m de natação, 
180km de ciclismo e 42km de corrida), 
sonho de 11 de cada 10 triatletas. Mas a 
esse sonho Cláudia teve que renunciar, por-
que seria um risco em dobro! E com o dólar 
turismo querendo chegar aos 5 reais...Nem 
a derrubada do veto dá jeito!


