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Exército:
limite ao
recrutar
médicos
STJ define que
dispensados até
2010 não serão
mais convocados
studantes de Medicina,
Farmácia, Odontologia
Ee Veterinária,
dispensados
por excesso de contingente
até 26 de outubro de 2010,
não estão sujeitos à prestação do serviço militar obrigatório após o término do
curso. A tese foi definida
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), o que orientará as demais instâncias em decisões sobre o assunto.
O ministro Herman Benjamin destacou que a aplicação do Parágrafo 2º —
que permitiria a convocação dos dispensados após
o término do curso — seria
tratar médicos, farmacêuticos, dentistas e veterinários (conhecidos por
MFDV) de forma diversa
dos demais dispensados,
ferindo o princípio da isonomia. Isso porque os outros universitários dispensados por excesso de contingente só podem ser convocados até o dia 31 de dezembro do ano em que
completarem 19 anos, nos
termos da Lei 4.375/1964.

Gaúchoabriu
precedente
nacional
> No caso analisado,
a Primeira Seção considerou indevida a
convocação para a
prestação do serviço
militar de um ex-estudante de Medicina da
Universidade Federal
do Rio Grande do Sul
(UFRS). Dispensado
por excesso de contingente em 1999, ele foi
convocado depois da
formatura, em 2007.
O médico conseguiu anular a convocação na Justiça. A
União recorreu ao
STJ, que rejeitou.
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ENCONTRO DE CATEGORIAS

PELA VOLTA DE ANUÊNIOS E ISENÇÃO DE INATIVOS
■ O Movimento de Servidores
Públicos Aposentados e Pensionistas (Mosap) organiza
mobilização pela aprovação
das propostas de emenda à
Constituição 555/06 (extingue contribuição previdenciária de inativos), 270/08 (resta-

CÂMARA

belece a aposentadoria integral por invalidez) e 210/07
(restabelece o adicional por
tempo de serviço, os chamados anuênios). Ponto alto da
mobilização ocorre na próxima segunda-feira, às 15h, no
Clube Municipal (na Rua HadADMINISTRAÇÃO

dock Lobo 359, na Tijuca). Estão convidados servidores do
Judiciário do Estado e parlamentares. A ideia ampliar a
abrangência das reuniões que
já começaram com categorias
da esfera federal. Deputados
que participaram de enconFENAJUFE

tro na semana passada promovido pelo Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central informaram que
vão atuar pela volta desses direitos tirados nas reformas
constitucionais do governo
Fernando Henrique Cardoso.
ATO PÚBLICO

FRENTE PARLAMENTAR

PALESTRA GRATUITA

CALENDÁRIO DE AGOSTO

CARLOS CHAGAS

■ A deputada federal Andrea
Zito (PSDB) colhe assinaturas para a criação da Frente
Parlamentar em Defesa do
Serviço Público. Já conseguiu
100 de 171 necessárias.

■ O secretário municipal de
Administração, Paulo Jobim
Filho, faz palestra hoje sobre
“O Novo Estado Gerencial”.
Inscrições em 2976-1629, até
completar o número de vagas.

■ A Fenajufe divulgou o calendário de atividades para o
próximo mês. Haverá caravanas para Brasília. Os servidores interessados podem acessar www.fenajufe.org.br.

■ Servidores do Hospital Estadual Carlos Chagas fazem ato
público hoje, às 11h, contra o
fechamento do ambulatório
e de leitos da enfermaria da
unidade médica.

