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Aniversariantes  
Hoje: Paulo Sérgio Silva (17ª Vara), Ga-
briela de Jesus (20ª Vara) e Thiago Yo-
vera Pallos (14ª Vara). Amanhã: Adriana 
Macedo (17ª Vara), Ronaldo Cordeiro 
(Alagoinhas), Maristela Amorim (NU-
CAF), Michelle Vieira (Turma Recursal), 
Antonio Carlos de Oliveira (Áquila), Ro-
berto Alves Gregório e Tatiana Menezes 
(ambos de Paulo Afonso), Emmanuel 
Kemas e Edilene Batista (ambos da Ex-
press Clean). Sábado: Cláudio Santos 
da Silva (Feira de Santana), Carlos Cris-
tiano Pereira (Itabuna), Flávia Alves (9ª 
Vara), Edmício dos Santos (Tectenge) 
e Edineuza Moreira (ASSERJUF). Do-
mingo: Ivan Costa (Vitoria da Conquis-
ta), Sandra Góes (Itabuna), Caroline de 
Araújo (20ª Vara), Francisco Nunes (2ª 
Vara), Matheus Oliveira (Alagoinhas), 
Taís Fernandes, Madson Xavier e Josia-
ne Santos (o três de Irecê). Segunda-
-feira: Daniela de Oliveira (Feira de 
Santana), Maria Leonice Amado (12ª 
Vara), Débora Caroline Souza (Itabuna), 
Edna Santos (Paulo Afonso), Edmundo 
Sousa Filho e Rubens Andrade da Silva 
(ambos da Áquila). Terça-feira: Renato 
Neves Leite Junior (Itabuna), Fabrício 
Melo dos Santos (Barreiras) e Danilo de 
Oliveira (Feira de Santana). Parabéns!!!
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Servidor lança romance 
autobiográfico

O servidor Carlos Rodrigues é conheci-
do por todos os servidores e magistrados 
que semanalmente assitem ao programa 
TRF1 na TV.  Carlos  é o locutor e apresen-
tador do programa do nosso Tribunal que 
informa os eventos semanais do TRF1 e de 
suas Seções e Subseções Judiciárias.

O servidor lançou o belo livro de memó-
rias “Entre Risos e Reflexões” que tem pre-
fácio do desembargador federal aposenta-
do, o baiano Fernando Tourinho Neto. Leia 
abaixo trechos do prefácio da obra.

“Carlos Rodrigues descreve sua origem, 
meninice e adolescência de uma maneira 
deliciosa e maliciosa que prende o leitor 
do primeiro ao último capítulo. Sua sin-
ceridade e autenticidade são marcantes.

É a história não só de um homem, o 
Carlos, mas de uma época. Ler sua obra é 
vivenciar a vida do interior pobre do nosso 
Brasil. Na verdade, a semelhança do mun-
do do menino Carlinhos e o mundo de hoje 
é tão só histórica. No interior brabo, pouca 
coisa mudou.

[...] A construção da casa de taipa, ou 
de pau-a-pique, feita de cipó, entrelaça-
dos um no outro, e enchidos de barro, com 

a cobertura de sapé, janelas e portas fei-
tas com algumas tábuas. Aí está uma re-
sidência, que atravessa os anos, servindo 
de abrigo ás famílias carente.

Carlos nos lembra do tempo da lam-
parina, do candeeiro, do lampião, já que 
energia não existia; dos brinquedos feitos 
pelos próprios meninos, do tempo da ge-
ladeira de querosene; dos colchões feitos 
com enchimento de capim; do banho de 
cuia; da chaleira de ferro para esquentar a 
água; do forro de barro em forma de iglu; 
da vassoura feita de palha e de galhos.

Relembra-nos dos armazéns, onde se 
vendia de tudo, do veneno para matar ba-
ratas ao pão, “onde se tinha uma caderne-
ta de anotações, o crédito para pagar só 
quando recebesse o pagamento”. Antigo 
cartão de crédito.

O livro não é só a história de Carlos Ro-
drigues, é a história de um tempo que te 
convida a uma viagem pelo Brasil rústico, 
interiorano, que foi se transformando junto 
com a vida de um menino. Conta a sua vida 
e a vida de um tempo que não volta mais.”

Quem desejar adquirir um exemplar 
pode entrar em contato com o colega pelo 
e-mail:carlosrodrigues.kaka@Hotmail.com.

Exclusão de candidato 
devido a tatuagem 

depende do desenho
Um candidato não pode ser reprovado 

em exame médico admissional por ter uma 
tatuagem. No entanto, se os desenhos no 
corpo do cidadão fizerem alusão a drogas, 
crimes ou forem incompatíveis com a ins-
tituição militar, podem motivar exclusão de 
candidatos ou sua não admissão.

O Tribunal de Justiça de Goiás anulou a 
desclassificação de um candidato do con-
curso da Polícia Militar por causa de uma 
tatuagem na perna, pois o desenho não fa-
zia qualquer alusão a crimes.

O cadidato foi aprovado na prova de 
conhecimentos e teste físico para soldado 
da PM mas, ao ser submetido aos exames 
médicos, foi declarado inapto devido a uma 
tatuagem na perna e, quando uniformizado 
para o teste de educação física, ela ficou 
exposta. O Estado alegou que esta era uma 
situação prevista no edital do concurso.

O juiz do 2º grau Maurício Porfírio Rosa 
garantiu a continuidade do candidato no 
concurso. Segundo ele, o concurso público 
deve garantir que o candidato que estiver 
melhor preparado, passe a integrar os qua-
dros da Administração Pública e que esta 
teria de obedecer a critérios aceitáveis do 
ponto de vista racional, sem discriminação.

“O simples fato de o candidato possuir 
tatuagem em seu corpo não é justificativa 
plausível para sua reprovação no exame 
médico”, afirmou o juiz, para quem a ex-
clusão do candidato foi “totalmente arbi-
trária, discriminatória e, aparentemente, 
moralista”. Ele observou que o desenho fi-
cará a maior parte do tempo encoberto pelo 
uniforme do candidato, caso seja aprovado. 

TRF1 entende que compartilhamento 
de sinal de internet não é crime

A 4.ª Turma do TRF da 1ª Região, à 
unanimidade, decidiu que o compartilha-
mento de sinal de internet – o conhecido 
“gato” – não constitui crime, por ausência 
de previsão legal.

Uma servidora pública estadual, junta-
mente com outro cidadão, montou, na re-
sidência da primeira, um equipamento de 
transmissão via rádio, de sinal de internet, 
que ambos comercializavam.

A fiscalização da Anatel, utilizando-
-se de um software, chamado AirMagnet, 
conseguiu localizar o sinal clandestino. O 
filho da ré confirmou a situação. Os fis-
cais da agência solicitaram entrada na 
residência e constataram a existência dos 
equipamentos. Lavraram auto de infração 

e iriam recolher os equipamentos quando 
foram impedidos pela dona da casa. Os 
fiscais, então, comunicaram à denunciada 
que voltariam no dia seguinte. Ao retor-
narem à casa da ré, descobriram que os 
equipamentos haviam sido retirados.

O Ministério Público Federal denunciou 
ambos os réus pela prática de crime previs-
to no art. 183 da Lei 9.472/97 combinado 
com o art. 347, parágrafo único, do Código 
Penal (desenvolver clandestinamente ativi-
dades de telecomunicação e mudar o es-
tado de lugar, de coisa ou de pessoa, para 
induzir em erro o juiz ou o perito). Alegou o 
MPF que, ao desenvolver a atividade clan-
destina, os réus, além de promoverem con-
corrência desleal ainda burlaram o fisco.

O juiz de primeiro grau, no entanto, 
absolveu a ambos, por entender que o re-
passe de sinal preexistente de internet não 
constitui crime. 

No TRF da 1ª Região, o relator, desem-
bargador federal Hilton Queiroz, afirmou: 
“À conta dessas regras legais, tenho que 
o compartilhamento de sinal de internet 
coaduna-se melhor com esse conceito 
(art. 61) porque não implica geração de 
sinal próprio, diverso do que ocorre com a 
estação clandestina de radiodifusão. (...) 
Assim, diante do reconhecimento da ati-
picidade da conduta dos réus no tocante 
ao crime tipificado no art. 183 da Lei n. 
9.472/97, deve ser mantida a sentença 
absolutória por seus próprios fundamen-
tos, com relação a este delito.”

Dez passos para 
parar de fumar 

A lista dos benefícios do abandono 
do cigarro é longa. Apenas 20 minutos 
longe do cigarro são suficientes para di-
minuir a pressão arterial elevada pela ni-
cotina. Em média, após alguns meses, o 
ex-fumante apresenta melhora respirató-
ria. Dois anos após o fim do tabagismo, 
o risco de complicações cardiovascula-
res cai pela metade; em dez anos, há 
uma redução expressiva nas chances de 
câncer; e, em vinte anos, o indivíduo não 
tem problemas associados ao cigarro. 

Passo 1 - Desassociar o cigarro do 
prazer - O fumante associa o cigarro a 
momentos de prazer, como a pausa no 
trabalho e a cerveja com amigos. Para 
quebrar esse padrão, a hora de fumar 
deve deixar de ser agradável. A pessoa 
deve passar a fumar sozinha e, se pos-
sível, de maneira desconfortável, como 
em pé na área de serviço. Assim ela vai 
entender que é dependente, porque 
vai perceber que teve de levantar do 
sofá, onde estava sentada confortavel-
mente, para ir à área de serviço fumar.

Sua
Saúde


