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Hoje: Thiago Vinicius Souza Guimarães 
(Feira de Santana), Nildélia Lessa Pereira 
(Contrate), José Marcos Lima Rios (Feira 
de Santana) e Anderson Alves de Olivei-
ra (VIPAC). Amanhã: Verônica Andressa 
de Araújo Nunes (7ª Vara), Eduardo Ma-
theus Texeira Filho (Eunápolis), Luciana 
Bezerra de Carvalho (Feira de Santana) e 
Carolina Freire Nascimento (Irecê).
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Juíza federal da 4ª Vara determina reabertura 
de prazo em concurso para a Polícia Civil

A juíza federal da 4ª Vara Cláudia 
Tourinho Scarpa julgou parcialmente 
procedente pedido da Defensoria Públi-
ca da União em ação civil pública contra 
a Fundação Universidade de Brasília e 
o Estado da Bahia, confirmando liminar 
que determinou a reabertura do prazo 
para que candidatos eliminados na fase 
de exame biomédico do concurso público 
para delegado, escrivão e investigador de 
Polícia Civil apresentem os exames médi-
cos exigidos.

A Defensoria Pública da União pleitea-
va a anulação de todo o concurso público 
desde a fase da entrega dos documentos 
médicos, com reabertura de prazo e forne-
cimento de recibo detalhado, sendo infor-
mado neste, quais exames foram juntados, 
o que permitiria a interposição de recurso 
administrativo.

Segundo o edital do concurso, o can-
didato submetido aos exames biomédicos 
deveria apresentá-los e a Junta Médica 
poderia solicitar outros complementares. 
Seria eliminado o candidato que deixasse 
de entregar algum exame estabelecido pela 
Junta Médica. 

Mas o recibo dos exames não espe-
cificava quais foram entregues. Assim, o 
candidato eliminado por não apresentar 

todos aqueles solicitados encontrava di-
ficuldade na interposição de recurso por 
não saber quais exames a Junta Médica 
entendeu faltarem e nem comprovar que 
os apresentou. 

Segundo a sentença: “Há uma fla-
grante violação ao direito do contraditó-
rio, da ampla defesa, direitos inerentes 
ao direito de recorrer, e também violação 
aos princípios da Administração Pública 
da publicidade dos seus atos e da moti-
vação. A administração tinha o dever de 
expor os motivos pelos quais o candidato 
foi eliminado, ou seja, quais os exames 
não foram entregues, garantindo-se ao 
interessado o contraditório e a ampla 
defesa”

Entendeu a julgadora que tal fase do 
concurso deveria ser reaberta para candi-
datos eliminados sem terem tido ciência 
do motivo certo. A juíza federal ressaltou 
que a reabertura de tal fase não interfere 
no andamento do concurso para os de-
mais candidatos, pois as fases seguintes 
não necessitam ser realizadas em conjun-
to, não havendo motivo para anulação de 
todo o concurso.

Para não prejudicar os candidatos sub 
judice, uma vez que o edital garante que 
deve ser observada rigorosamente a ordem 
de classificação final, somente poderão fa-

zer o curso de formação aqueles candidatos 
mais bem classificados que os candidatos 
sub judice, sob pena de violar critérios de 
antiguidade dos futuros servidores.

Foi comparada a lista dos candida-
tos aprovados com a daqueles sub judi-
ce com simulação da classificação final e 
verificou-se que havia 11 aprovados para 
delegado e 4 para investigador em melho-
res posições que os candidatos sub judi-
ce. Assim, todas as partes concordaram 
não haver prejuízo para os candidatos que 
tiveram, em razão da demanda, oportuni-
dade de apresentar novamente os exames 
médicos, não se justificando suspender o 
andamento do concurso para os candida-
tos mais bem classificados que aqueles 
sub judice.

A julgadora autorizou, assim a convoca-
ção desses 15 aprovados para que se sub-
metam ao curso de formação das carreiras, 
com posterior nomeação e posse, quando 
for o caso. 

Ao final, a juíza federal Cláudia Tou-
rinho Scarpa apontou: “Faz-se mister, 
inclusive, ressaltar a importância para a 
sociedade baiana que os cargos de dele-
gado de polícia, escrivão de polícia e in-
vestigador de polícia sejam logo providos 
vez que é notória a existência de muitos 
cargos vagos.”

 Como prevenir a perda 
de memória (I)

1 – Dormir Bem

É durante o sono que a memória e 
a aprendizagem se consolidam. Na fase 
denominada REM, o cérebro reúne as 
informações e lembranças adquiridas no 
dia e as repete para si mesmo — isto 
é, reativa os circuitos neurais utilizados 
durante o dia. A partir daí, o conteúdo 
migra para a chamada memória de lon-
go prazo.

“De dia, as informações estão ba-
gunçadas no cérebro. No sono repara-
dor, elas se organizam e passam a fazer 
sentido. Esse processo faz com que a 
pessoa não esqueça o que estudou, por 
exemplo”, explica Edson Issamu Yokoo, 
neurologista da Rede de Hospitais São 
Camilo de São Paulo.

Por isso, dormir bem é um conselho 
recorrente para estudantes.

2 – Não fumar

O tabagismo leva à perda de memó-
ria de modo indireto, explica Lucas Al-
vares, neurocientista e professor da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Sul.

Fumar deteriora as paredes das ar-
térias, o que contribui para o depósito 
de gordura e dificulta a circulação san-
guínea e o funcionamento do cérebro. 
Com isso, elevam-se os riscos de for-
mação de coágulos, responsáveis pelo 
bloqueio da circulação das artérias e, 
consequentemente, pelo AVC isquêmi-
co, que leva à morte de neurônios na 
região afetada.

Pesquisa publicada pelo periódico 
Drug and Alcohol Dependence, realiza-
da com fumantes, ex-fumantes e pesso-
as que nunca haviam fumado, mostrou 
que tabagistas se lembravam de 59% de 
suas tarefas, ante 74% dos ex-fumantes 
e 81% dos que jamais fumaram.

Sua
Saúde

 Pelas estradas da América do Sul 
com o servidor Euvaldo Pinho(4ª parte)

O JFH continua o relato do 
mergulhador, fotógrafo e servi-
dor aposentado Euvaldo Pinho 
sobre sua emocionante aventu-
ra de 64 dias por cinco países 
da América do Sul cruzando 
estradas sinuosas, enfrentando 
o calor do deserto e fazendo 
contato com os habitantes dos 
Andes em uma expedição 4x4 
nomeada Carretera Austral. 
Hoje, você acompanha a quar-
ta parte do relato. 

“No Oceano Pacífico, Valparaíso nos 
mostrou como os chilenos aproveitam para 
curtir a cidade à beira-mar, com várias 
opções de esportes náuticos, e descemos 
para o sul, parando em Valdivia (cidade 
que suportou o terremoto e maremoto de 
1960, o maior registrado na história da 
humanidade). Valdivia estava fora do ro-

teiro previsto, mas a cidade nos foi suge-
rida por um chileno na beira da estrada. 

Mais ao sul ainda, fizemos a travessia 
de balsa para conhecermos o arquipélago 
de Chiloé (repleta de casas em palafitas). 
Após alguns dias de aventura e conheci-
mentos, retornamos ao continente, para 
a cidade de Puerto Montt, onde reabas-
tecemos e programamos a investida ao 
nosso principal objetivo, a rodovia “CAR-

RETERA AUSTRAL”, com suas reentrâncias 
e percalços, que muito me lembraram os 
fjordes noruegueses. Não sabíamos se 
conseguiríamos transpô-la ou não, pois 
estávamos em pleno inverno. O traçado 
atual da rodovia tem 1.240 quilômetros 
e, devido às complicadas características 
geográficas do território (campos de gelo, 
rios turbulentos, lagos...), a carretera está 
em permanente manutenção ou carece de 
pavimentação.

Ressalto a rica vida animal no Chile, 
com fartura de mariscos e pescados (des-
taque para os centollas, que são crustá-
ceos). Pudemos observar a disputa entre 
os leões marinhos e pelicanos pelos restos 
de pescado, as alpacas (que lembram a 
lhama), os condores e os pumas andinos 
(esses vistos de longe, infelizmente) – 
os mesmos que foram usados na logo de 
identificação da nossa expedição. 

Registro que pela primeira vez organi-
zei uma expedição sui generis, com mais 
sabor de aventura. Desta feita, fizemos 
um roteiro básico por lugares que real-
mente queríamos conhecer, sem reservar 
hospedagens, e ficamos ao acaso das di-
cas e informações das pessoas que íamos 
conhecendo ao longo de nosso caminho. 
Tudo isso nos proporcionou conhecermos 
lugares inusitados e desconhecidos pela 
grande maioria de turistas convencionais, 
tema que descreverei em outra oportuni-
dade. A próxima reportagem desvendará 
terras argentinas!”


