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 Como prevenir a perda 
de memória (IV)

7 – Praticar atividade física

O exercício físico, além de melhorar 
fatores de risco como hipertensão e co-
lesterol alto, melhora o fluxo sanguíneo 
do cérebro, evitando o declínio cogni-
tivo. Além disso, estimula a formação 
de neurônios no hipocampo, parte do 
órgão responsável pela entrada da me-
mória. A atividade física protege o cé-
rebro do Alzheimer em até 40%. Uma 
caminhada de meia hora, cinco vezes 
por semana, é o ideal.

8 – Monitorar doenças cardíacas

Uma pesquisa publicada pelo pe-
riódico Journal of the American Heart 
Association revelou que a saúde cere-
bral e cardiovascular estão diretamente 
ligadas. 

Ao analisar dados de 17.761 pesso-
as acima de 45 anos, os pesquisadores 
constataram que fatores de risco para a 
saúde do coração aumentam o declínio 
cognitivo. 

Caso o coração não funcione cor-
retamente, o sangue não circula como 
deveria e pode favorecer o entupimento 
de vasos do cérebro.

Sua
Saúde

Juiz federal da 7ª Vara julga prescrita ação 
contra funcionária terceirizada da Caixa 
que fraudou 106 contratos habitacionais

O juiz federal da 7ª Vara Wilson Alves 
de Souza, em sentença prolatada no últi-
mo mês de dezembro, julgou prescrita uma 
ação civil pública por improbidade admi-
nistrativa em que o Ministério Público Fe-
deral requereu a condenação de três réus 
nas sanções previstas no art. 12, I, II e III, 
da Lei de Improbidade Administrativa.

O autor informou que a Caixa Econô-
mica Federal instaurara processos de apu-
ração de responsabilidade que compro-
vou desvios de créditos em 106 contratos 
habitacionais de forma fraudulenta para 
contas de terceiros. Uma das rés, em con-
luio com duas outras pessoas, apropriou-
-se, indevidamente, destas quantias entre 
2001 e 2004, valendo-se da confiança e 
facilidades de exercer a função de auxiliar 
de processamento de dados da agência da 
CEF do Shopping Itaigara, o que gerou um 
prejuízo ao erário de R$ 116.766,19. 

A ré admitiu ter desviado R$ 31.864,07, 
montante já restituído, restando o valor de 
R$ 84.902,08 a ser ressarcido. Foi deferi-
do pelo Juízo o pedido liminar e decretada 
a indisponibilidade dos seus bens até o va-
lor de R$ 339.608,32 

A ré alegou, na sua defesa, a prescri-
ção, a inadequação da via eleita, a impos-

sibilidade jurídica do 
pedido e a falta de in-
teresse de agir. 

A sentença reco-
nheceu que os atos 
qualificados como ím-
probos foram imputa-
dos à funcionária ter-
ceirizada da CEF, que, 
embora não detivesse 
vínculo empregatício 
com a instituição, de-
sempenhava função 
em empresa pública 
federal, caracterizando 

sua qualificação como agente público. 

O magistrado analisou qual prazo 
prescricional deveria ser aplicado à si-
tuação da ré, considerando as hipóteses 
do art. 23, da Lei n. 8.429/92: “I - até 
cinco anos após o término do exercício 
de mandato, de cargo em comissão ou 
de função de confiança; II - dentro do 
prazo prescricional previsto em lei espe-
cífica para faltas disciplinares puníveis 
com demissão a bem do serviço público, 
nos casos de exercício de cargo efetivo 
ou emprego”.

No caso dos autos, segundo o julgador, 
à ré  não se aplicaria a regra do inciso II, 
uma vez que ela não possuía cargo efetivo 
ou emprego público, de modo que as regras 
do regime jurídico dos servidores púbicos 
(Lei nº 8.112/90), não a alcançam. 

Como se tratava de funcionária tercei-
rizada, cedida para desempenhar funções 
por tempo determinado na CEF, caberia a 
ela a regra do inciso I, aplicável àqueles 
agentes públicos que desempenham ativi-
dades temporárias no serviço público.

O magistrado cita Emerson Garcia e 
Rogério Pacheco Alves:  “(...) a disciplina 
do lapso prescricional variará conforme o 
vínculo com o Poder Público seja, ou não, 
temporário. Em essência, qualquer rela-
ção jurídica laborativa é temporária, já 
que a perpetuidade é incompatível com a 

natureza humana. No entanto, para fins 
desta exposição, consideramos tempo-
rários aqueles vínculos de natureza mais 
tênue, com duração predeterminada ou 
passíveis de serem dissolvidos a qualquer 
tempo, ad nutum do agente responsável 
pela admissão”

O juiz declara: “Não há como negar o 
caráter temporário da atividade pública 
desempenhada, tendo em vista o limite 
de vigência do contrato de prestação de 
serviço celebrado entre a CEF e a empre-
gadora da Requerida, bem como a pos-
sibilidade de ser realocada a qualquer 
momento”.

E continua: “Outro entendimento leva-
ria à absurda possibilidade de se estabe-
lecer um prazo prescricional superior a um 
simples funcionário terceirizado para ati-
vidades meio do que aquele aplicável aos 
detentores de mandato eletivo, tais como 
Prefeitos, Governadores e, até mesmo, 
Presidentes da República.

A primeira ré teve vínculo encerrado 
com a CEF em 08/10/2004, momento a 
partir do qual se iniciou o prazo prescricio-
nal quinquenal para a propositura de ação 
visando à aplicação das penas previstas na 
Lei n. 8.429/92. Como o lastro prescricio-
nal teve seu término em 08/10/2009 e a 
ação foi proposta em 25/09/2012, o juiz 
federal a julgou prescrita.

A prescrição para o agente público al-
cança os particulares que participaram 
ou se beneficiaram dos atos mas em face 
de sua imprescritibilidade, eventual repa-
ração do dano ao erário, caso ainda não 
tenha sido realizada, lembrou o magistra-
do, deverá ser objeto de ação autônoma, 
não havendo que se falar em adoção do 
rito previsto na Lei n. 8.429/92 para tal 
finalidade.

O juiz fundamentou ainda seu julga-
mento citando precedente do TRF da 1ª 
Região e determinando a desconstituição 
das restrições realizadas sobre os bens 
dos réus.

Com o objetivo de estimular o estudo de 
formas de agilizar o Poder Judiciário brasi-
leiro em todos os seus ramos e atividades, 
a Ajufe e o Instituto Brasileiro de Adminis-
tração do Sistema Judiciário promovem o 
Concurso de Artigos “Criando Aplicativos 
para a Agilização da Justiça”. O prazo de 
apresentação dos artigos se estenderá até 
o dia 1º de abril de 2015. 

O resultado final será divulgado no dia 
20/5/2015 nos sites da Ajufe e do IBRA-
JUS. O concurso é aberto a estudantes 
universitários, que podem apresentar seus 
trabalhos individualmente ou em parceria 
de duas ou três pessoas. 

Os artigos deverão versar sobre medi-
das inovadoras que, através de aplicativos, 

Aberto concurso de artigos "Criando 
Aplicativos para Agilização da Justiça"

colaborem para a simplificação de atos 
processuais ou administrativos, possibili-
tem o acesso à Justiça, agilizem processos, 
e contribuam, enfim, de qualquer forma, 
direta ou indireta, para o aperfeiçoamento 
do Poder Judiciário.

Os classificados em primeiro e segun-
do lugar receberão 2 iPads. O terceiro lu-
gar um iPad. Todos estudantes de Direito 
inscritos receberão um exemplar do livro 
“Curso de Direito, antes, durante e depois”.

Os artigos devem ser enviados para o e-
-mail econcurso@ibrajus.org.br, junto com 
requerimento de inscrição. O edital pode 
ser lido no endereço: www.ajufe.org/arqui-
vos/downloads/edital-com-logos-concurso-
-de-aplicativos-1-912283.pdf

 Nota de falecimento 
O NUCRE 

informa, com 
muito pesar, 
o falecimento 
de Kelvin Luis 
da Anuncia-
ção de Jesus, 
ocorrido na 
última sexta-
-feira, 23/1. 

Kevin era estagiário da SEADE e cati-
vou a todos com sua simpatia, educação 
e sensibilidade. Ele será sempre lembra-
do com muito carinho por todos os seus 
amigos da Justiça Federal.


