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Esforço concentrado de 
audiências no JEF de 
Jequié gera 103 RPVs

O último esforço concentrado de au-
diências no JEF Adjunto à Vara Única de 
Jequié, realizado  entre os dias 13 e 16 de 
abril resultou em:

204 audiências realizadas;

110 acordos realizados;

103 Rpvs expedidas e migradas;

Mais de R$ 1 milhão em RPVs.

O curso visa a preparar os alunos para os concursos públicos na área de Direito Pú-
blico, notadamente para o concurso de juiz federal substituto dos TRFs. O concurso para 
magistratura federal é composto por quatro fases distintas: prova objetiva com 100 ques-
tões; prova discursiva com cinco questões e sentença criminal e cível; prova oral e prova 
de títulos. As matérias cobradas nas provas são as constantes na Resolução n. 75/2009 
do CNJ e do programa da ENFAM.  

Carga Horária Total: 140 h/a. 

Aulas Disponíveis na área restrita do site – www.esmafe.com.br.  

É permitido o acesso em qualquer horário com início do curso em 1º/5 e término em 
16/6 - Número de vagas ilimitado.

Subseção de Jequié condena FUNASA 
a indenizar agente de saúde pública

contaminado por resíduos de DDT
A juíza federal da Subseção Judiciária 

de Jequié Karine Costa Carlos Rhem da Sil-
va condenou a FUNASA - Fundação Nacio-
nal de Saúde a pagar R$ 50 mil, a título de 
indenização por danos morais, ao agente 
de saúde pública Gerson RIbeiro de Mo-
rais, contaminado por resíduos químicos 
do diclorodifeniltricloretano – DDT.

A FUNASA intencionou desconstituir o 
direito do demandante à indenização por 
dano moral sob a alegação de não possuir 
a responsabilidade, pois o veneno teria 
sido abolido a tempo de não causar danos 
aos agentes de saúde. Mas a magistrada 
refutou esta alegação tendo em vista que 
a configuração da responsabilidade da 
empregadora se caracteriza, estritamente, 
pela notória exposição dos seus funcioná-
rios à substância nociva.

Afirma a sentença: “A discussão acerca 
da designação da responsabilidade como 
objetiva ou subjetiva não retira a obriga-
ção da fundação em ressarcir o servidor 
público, visto ser patente os problemas 
gerados naquela época por manipulação 
desprotegida do DDT e o desenvolvimen-
to do potencial ofensivo do pesticida após 
sua instalação no organismo humano”

A solicitação de danos morais baseados 
na exposição desprotegida ao DDT sofrida 
pelos agente de saúde da FUNASA exige a 
comprovação do efetivo exercício na fun-
ção, dispensando exame toxicológico indi-
cativo do grau de envenenamento no san-
gue do trabalhador.

Tal entendimento decorre da angústia 
causada no indivíduo por saber que, a des-
peito de ainda não ter apresentado proble-
mas mais graves, permaneceu por tanto 
tempo sujeito à substância extremamente 
nociva, podendo sofrer danos a sua saúde 
no decorrer de sua vida.

A angústia, intranquilidade e inseguran-
ça são ainda mais presumíveis quando se 
faz uma rápida pesquisa na internet, onde 
são encontradas diversas reportagens e 
estudos científicos relacionando o DDT a 
doenças como câncer e alzheimer, espe-
cialmente com relação a quem teve contato 
prolongado com a substância. 

Ao chegar ao organismo, o pesticida 
age especialmente na atividade das células 
nervosas. As chances de contrair a doença 
por meio do produto estão relacionadas ao 
desenvolvimento das placas amiloides no 
cérebro, característica do Alzheimer, que 
contribui para a morte das células nervosas.

A magistrada cita estudos sobre o pes-
ticida retirados de publicações sobre saú-
de na internet: “O uso do DDT foi proibido 
por volta dos anos 70, em virtude de seu 
efeito acumulativo no organismo. Den-
tre os malefícios causados por ele está o 
enfraquecimento das cascas de ovos das 
aves, envenenamento de alimentos como 
carnes e peixes. Estudos sugeriram que é 
cancerígeno, provoca partos prematuros, 
causa danos neurológicos, respiratórios e 
cardiovasculares.”

“Quem se expôs ao agrotóxico corre 
risco quatro vezes maior de desenvolver 
mal de Alzheimer. A doença é 3,8 vezes 
mais frequente em pessoas expostas ao 
DDT. O veneno foi oficialmente banido 
há décadas, mas continuou a ser usado 
depois disso. O DDT foi proibido nos Es-
tados Unidos e em vários países a partir 
de 1972, quando grupos de cientistas 
passaram a questionar seus impactos 
na saúde humana, como alterações en-
dócrinas e possibilidades de desenvolvi-
mento de câncer.

No Brasil, o veto total veio em 2009, 
após uma lei proibindo fabricação, im-
portação, comercialização e estoque do 
diclorofeniltricloroetano. A medida teve 
o objetivo de incinerar grandes quanti-
dades do pesticida que estavam guarda-
das. Mesmo assim, o pesticida continua 
sendo usado. Seus efeitos no organismo 
e solo continuam por até uma década. A 
preocupação maior é com quem se expôs 
continuamente”.

A magistrada Karine Costa Carlos Rhem 
entendeu que em relação ao valor da in-
denização, deve ser considerado o efeito 
extrapatrimonial da conduta praticada pela 
FUNASA, cuja repercussão na órbita sub-
jetiva da vítima suplica por reparação sufi-
ciente e exemplar. 

Relatório do CNJ indica 
necessidade de maior 

atenção à gestão 
por competência

O Relatório sobre Formação e Aper-
feiçoamento de Servidores do Poder Ju-
diciário aponta que 37 dos 89 tribunais 
pesquisados utilizam a metodologia de 
mapeamento de competências para ela-
boração do planejamento anual da área. 
A baixa frequência do mapeamento dentro 
do processo de planejamento indica que a 
gestão por competência não tem sido ins-
titucionalizada em sua totalidade no Poder 
Judiciário. 

A implementação da gestão por com-
petências permite identificar as competên-
cias necessárias à organização para, então, 
desenvolvê-las de forma mais apropriada 
aos objetivos estratégicos, gerando melho-
ra na qualidade e celeridade da prestação 
de seus serviços. 

Esse tipo de gestão contribui para a 
identificação de lacunas de aprendizagem, 
para a avaliação dos servidores e para a 
orientação de processos seletivos de ad-
missão e alocação de pessoas. 

Para o conselheiro Saulo Casali, inte-
grante da Comissão de Eficiência Operacio-
nal e Gestão de Pessoas do CNJ, o Judiciá-
rio não pode prescindir de um instrumento 
tão fundamental. “Eu diria que não é ade-
quado que o treinamento da gestão por 
competência seja suspenso, porque essa 
atividade é extremamente importante para 
o desempenho dos tribunais”, afirmou. 

Fonte: CNJ


