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Aniversariantes  
Hoje: Adriana Hora Oliveira da Gama 
(23ª Vara), Arnaldo Souza Borges 
(Áquila), Geísa Borges Fernandes 
(21ª Vara), Jadson Souza Fernandes 
(Jequié), Marcela Maiana Mesquita 
(Feira de Santana), Murilo Reis Silva 
(Itabuna) e Samara Alves de Souza 
(NUCAF). Amanhã: Antônia Casais de 
Sousa (SECAD), Eliana Vieira Alves Vi-
tório (NUCJU) e Lúcio Daniel Mota dos 
Santos (18ª Vara). Domingo: Cláudia 
Mariano de Almeida Temporal Soares 
(diretora da Secretaria da 8ª Vara), 
Gislara Flora Teixeira (Vitória da Con-
quista), Rodrigo Soares de Queiroz 
Pereira (Teixeira de Freitas) e Robson 
de Jesus Mota (Áquila). Segunda-fei-
ra: Ana Cláudia Xará Gonçalves (12ª 
Vara), Eliene Maria Gantois Machado 
Neto (NUASG), Guiomar Sá Teles da 
Silva (22ª Vara), Joaldo Guimarães Si-
mões (9ª Vara), Paulo César Paranhos 
de Castro (21ª Vara) e Victor Henrique 
Matos (Paulo Afonso).

Parabéns!!!
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Médicos, farmacêuticos, dentistas e 
veterinários, dispensados do serviço mi-
litar por excesso de contingente, se con-
vocados, devem prestar o serviço militar. 
Essa foi a fundamentação adotada pela 
2ª Turma do TRF da 1ª Região após a 
análise de recurso apresentado por um 
médico contra sentença da 13ª Vara da 
Seção Judiciária de Salvador, que julgou 
improcedente seu pedido de anulação do 
ato administrativo que o convocou para a 
prestação de serviço militar.

No recurso, o demandante susten-
ta que, no momento em que se alistou 
no serviço militar, em 11/06/2002, fora 

TRF1 confirma sentença da 13ª Vara
e médico dispensado do serviço militar
deve servir em caso de reconvocação

dispensado por excesso de contingente 
tendo, inclusive, recebido o Certifica-
do de Dispensa de Incorporação. Argu-
menta que, posteriormente, colou grau 
em Medicina na data de 15/12/2010 
quando, então, foi convocado para o 
serviço militar. Alega que “a convocação 
em caráter obrigatório, neste momento, 
afronta o ato jurídico perfeito e o direi-
to adquirido”. Por fim, ressalta que a Lei 
12.336/2010 não se aplica a ele, con-
siderando que fora dispensado anterior-
mente à edição da norma.

Ao analisar o apelo, o relator, juiz 
federal convocado Cleberson José Ro-
cha, destacou que o Superior Tribunal 
de Justiça (STJ), em casos semelhantes, 
tem adotado entendimento no sentido 
de que “as alterações trazidas pela Lei 
12.336 passaram a viger a partir de 
26 de outubro de 2010 e se aplicam 
aos concluintes dos cursos destinados 
à formação de médicos, farmacêuticos, 
dentistas e veterinários, ou seja, àque-

les que foram dispensados de incorpo-
ração antes da referida lei, mas convo-
cados após sua vigência, devem prestar 
o serviço militar”.

Dessa forma, de acordo com o magis-
trado, “ficou superado o entendimento 
no sentido de que aquele dispensado de 
prestar o serviço obrigatório, por exces-
so de contingente, somente poderia ser 
convocado até o dia 31 de dezembro do 
ano designado para a prestação do ser-
viço militar inicial da sua classe”.

Entretanto, o relator ponderou que 
não concorda com tal entendimento. “Te-
nho que somente seria aplicável a nova 
disciplina legal em tela aqueles que ad-
quiriram a obrigatoriedade ao serviço 
militar a partir da sua vigência, deste 
modo, para imputar de forma retroativa, 
obrigação à generalidade dos alistados 
dispensados do serviço militar pelo ex-
cesso de contingente”, diz.

A decisão foi unânime.

AGENDA
CULTURAL

FIAC BAHIA APRESENTA 31
ESPETÁCULOS DE CINCO PAÍSES

Salvador é sede de mais um Festi-
val Internacional de Artes Cênicas da 
Bahia (FIAC), que acontece de 24 de 
outubro a 2 de novembro, também em 
Madre de Deus.

Em sua sétima edição, o evento traz 
montagens da França, Espanha, Chile, 
Argentina e Brasil. Da Espanha, Roger 
Bernard chega com Pendiente de Voto, 
Domínio Público e A Sagração da Pri-
mavera. Guillermo Calderón, do Chile, 
traz Escuela. Lola Arias, da Argentina, 
apresenta Melancolía y Manifestacio-
nes. A França comparece com Les Sco-
tcheurs Eclairés, do grupo Systèmes K, 
e com Vu, da companhia Sacékripa.

Espetáculos nacionais

Do Brasil, o FIAC apresenta produ-
ções do Piauí, Rio Grande do Norte, 
Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e 
Bahia. Destaque para a carioca Cris-
tiane Jatahy, que apresenta Júlia e E 
Se Elas Fossem para Moscou. Outro 
destaque é Marcelo Evelin, Piauí, que 
mostra o espetáculo de dança De Re-
pente Fica Tudo Preto de Gente.

Completam a programação nacio-
nal: Jacy (Grupo Teatro Carmin/RN), 
Serpentes que Fumam e Poéticas 
Urbanas (Companhia Andaime/DF) e 
Muito Mais Vida Severina (Cia. Teatro 
Quase Cinema/SP).

Capital e interior

A programação reúne 13 produções 
baianas, sendo duas do interior: Alga-
ravias: o Marujeiro da Lua (Cia. Olaria/
Ilhéus) e Exu - A Boca do Universo (Nú-
cleo Afro-Brasileiro de Teatro de Ala-
goinhas). Os outros são da capital: As 
Velhas (Luiz Marfuz), Por Que Hécuba 
(Márcio Meirelles), Uteridades (Iami Re-
bouças), O Que de Você Ficou em Mim 
(A Outra Companhia de Teatro), Longa 
Jornada Noite Adentro (Companhia de 
Teatro da UFBA), Ouriço (Leonardo Fran-
ça), Gretas do Tempo (Balé Teatro Castro 
Alves), Fricção (Isaura Tupiniquim), Love 
(Jackson Costa), Pout-Pourri (Marvan 
Carlos) e o projeto triplo Um Piano, o Bo-
lero e a Galinha (Huol Criações/Jacyan 
Castilho, Paula Lice e Igor Epifânio).

Informações: www.fiacbahia.com.br.

Fonte: jornal A Tarde.
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Agradecimento
A Associação dos Servidores da Justiça 

Federal da Bahia – ASSERJUF emitiu nota 
de agradecimento a todos(as) servidores 
(as) que foram solidários e participaram 
de coleta de sangue para testes de com-
patibilidade de doação de medula óssea 
no último dia 28, no Pró-Social. A Asso-
ciação espera aumentar as chances de en-
contrar um doador compatível com a ser-
vidora desta Seccional, Ana Cláudia Ortiz.


