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Aniversariantes
Hoje: Emerson Conceição Sena (NU-
CJU), Andressa Souza Cangussú (Vitó-
ria da Conquista), Antônio dos Santos 
Júnior (NUASG) e Osvaldo Sidney Oli-
veira Monteiro (Teixeira de Freitas).
Amanhã: Alex Souza dos Santos (Itabu-
na), Cláudio Alves Litieri Brentz (NU-
COI), Liana Caldas Vieira da Silva (17ª 
Vara), Marcos Antonio Bezerra de Car-
valho (NUTEC), Mário Caldas Santos 
Neto (3ª Vara), Raul Farias Bernardino 
(Juazeiro), Paulistevão de Oliveira Souza 
Nascimento (1ª Vara), Amanda Vieira do 
nascimento Rocha (Bom Jesus da Lapa), 
Maili Araújo Ferreira (Turma Recursal). 
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Justiça Federal em Vitória da Conquista 
condena fraudadores de benefícios do INSS 

O juiz federal da 2ª Vara da Subseção 
Judiciária de Vitória da Conquista Fábio 
Stief Marmund, em duas ações penais mo-
vidas pelo MPF, condenou duas pessoas 
por estelionato contra o INSS.

Na primeira ação foi condenada Tania 
Aparecida Souza a uma pena total de 1 ano 
e 4 meses de reclusão, com aumento em 
1/3 por ser delito contra o INSS, multa em 
14 dias-multa com cumprimento da pena 
em regime aberto substituída por duas res-
tritivas de direitos: prestação pecuniária de 
um salário mínimo para entidade social e 
prestação de serviços à comunidade.

A ré, após o falecimento do seu irmão 
segurado da previdência, sacou de forma 
ilícita, por quase três anos, valores relativos 
ao benefício do amparo assistencial, cau-
sando ao INSS prejuízo de R$ 14.379,44.

Para o julgador, o dolo e a consciência 
da ilicitude estão evidenciados, na medida 
em que a própria acusada declarou saber 
que os valores eram relativos ao irmão fa-
lecido, embora afirmasse achar que o be-
nefício poderia ficar para sua família já que 
seu outro irmão tinha depressão profunda.

“A conduta de não comunicar o óbi-
to ao INSS do falecimento da titular do 

benefício configura o emprego de meio 
fraudulento para induzir em erro a Autar-
quia e o dolo em praticar o fato crimino-
so” , diz o magistrado.

A sentença declara que embora a ré ale-
gue que praticou o delito em decorrência de 
estado de necessidade, não provou que es-
tivesse passando por problemas financeiros 
que lhe impusessem o delito como única 
forma de ter seu sustento provido. “Meras 
alegações de dificuldades financeiras não 
são suficientes para caracterizar a inexigi-
bilidade de conduta diversa, que pressu-
põe situação grave, atual, inevitável e não 
atribuída ao agente.” completa o juiz.

A ré não carecia de conhecimento po-
tencial da proibição que recaia sobre o fato 
típico e ilícito, notadamente diante do seu 
grau de instrução (tendo iniciado curso su-
perior), bem como hoje é concursada da 
prefeitura, ocupando cargo de professora 
e disso decorre que a ré, dolosamente, de 
forma livre e consciente, por via fraudu-
lenta, com fito de obter para si vantagem 
ilícita em prejuízo da Previdência Social, 
sacou, de forma indevida, valores que sabi-
damente não eram seus. 

Numa segunda ação penal, o mesmo 
magistrado condenou por estelionato, Lici-
mar Cardoso Soares a uma pena total de 
dois anos e sete meses de reclusão, com 
aumento de 1/3 por ser delito contra o 
INSS e multa em 30 dias-multa. 

O cumprimento da pena, em regime 
aberto, foi substituída por duas penas res-
tritivas de direitos: prestação pecuniária de 
três salários mínimos a entidade social e 
prestação de serviços à comunidade.

Nesta ação, uma segunda ré, Vitória 
dos Santos Chaves, teve sua pena de 1 
ano de reclusão declarada prescrita, tendo 
destacado o julgador que sua participação 
pode ser considerada de pequena monta,  
porque há provas somente da sua partici-
pação na fraude, mas não do recebimento 
dos valores de forma indevida.

As rés ocultaram o óbito de Daiane So-
ares, filha da primeira denunciada, e se 
apropriaram dos valores do seu benefício 
por sete anos do falecimento da segurada. 
A investigação revelou a farsa e a primeira 
ré confessou o crime, delatando a coauto-
ra, que também obteve proveito da fraude 
com um prejuízo de R$ 43.906,62. 

Para o magistrado, a materialidade do 
delito do art.171 do Código Penal restou 
demonstrada, não havendo dúvidas quanto 
ao fato de terem as rés induzido a entidade 
autárquica em erro. “Quanto à culpabilida-
de, há de se reconhecê-la em grau maior 
que aquele típico à espécie porque, para 
conseguir seu intento utilizou-se de menor 
impúbere, fazendo esta se passar pela fi-
lha falecida. Como se nota, a culpabilida-
de é grave, resultando em um plus a trazer 
maior censurabilidade à ação.” Afirma a 
sentença.

Conclui o julgador que houve dolo na 
conduta das acusadas com o especial fim 
de apoderar-se de vantagem ilícita. “Houve 
um agir livre e consciente direcionado à 
prática do comportamento tipificado em 
lei, sendo do inteiro conhecimento das 
rés que o benefício não poderia, de forma 
lícita, continuar ativo, tanto é assim que 
apresentaram terceira pessoa para se pas-
sar pela real beneficiária já falecida”.

Adote os copos do projeto 
Abraço à Microcefalia

Adote os copos de acrílico da Campa-
nha Projeto Abraço à Microcefalia e faça 
um bem à Natureza e à sustentabilidade.

A servidora Carla Fugiwara, da 12ª 
Vara, está coordenando na nossa Seção 
Judiciária a campanha pela adoção de 
copinhos de acrílico em apoio ao Projeto 
Abraço à Microcefalia. 

Ela já vendeu mais de 100 copos en-
tre os colegas ao preço individual de R$ 
10,00, mas é necessário um maior apoio, 
pois há muitas mães cadastradas para re-
ceber ajuda e o projeto sobrevive com do-
ações e oferece às mães de bebês fraldas, 
material de higiene, fisioterapia etc.

Se você deseja ajudar entre em con-
tato com a servidora pelo e-mail: carla.
fugiwara@trf1.jus.br,  através do perfil do 
Facebook (www.facebook.com/abracoa-
microcefalia) ou no Instagram @abraco-
microcefalia.

O projeto Abraço à Microcefalia tam-
bém está arrecadando brinquedos para 
serem doados no Dia das Crianças. Faça 
parte dessa corrente. Doe um brinquedo. 
Entre em contato por meio do telefone 71-
99630-7875 ou pelo e-mail: abracoproje-
to@gmail.com

Você pode doar os brinquedos na Loja 
da TAM Viagens do Salvador Shopping.

Reformas previdenciária 
e trabalhista em debate

O SINDJUFE-BA realiza ciclo de deba-
tes sobre as reformas previdenciária e tra-
balhista e sobre os PLs 54 (ex 257) e 241. 

Os debates ocorrerão em todos os ór-
gãos do Poder Judiciário da União na 
Bahia: Reforma Trabalhista, no TRT; Refor-
ma Previdenciária no foyer da Justiça Fede-
ral; e PLs 54 e 241 no TRE.

Hoje o debate sobre a Reforma Traba-
lhista ocorre às 14h no TRT  do Comércio, 
no auditório do Fórum Juiz Antonio Carlos 
de Oliveira, com os expositores: Cláudio 
Santos de Andrade, advogado e especia-
lista em Direto do Trabalho e Direito Pre-
videnciário que atua nas áreas trabalhista, 
sindical e defesa do servidor público; Iuri 
Falcão, advogado e mestre em Sociologia e 
Direito; e Angelica de Mello Ferreira, juíza, 
vice-presidente da Amatra 5 e professora 
de Direito e Processo do Trabalho.

Amanhã, 11/10, às 13h30min, haverá 
o debate sobre a Reforma da Previdência 
no foyer da Justiça Federal com a advogada 
Ana Carla Fracalosi, professora de Direito 
Previdenciário e mestre em Direito Público; 
o professor Daniel Romero, do IFBA; e o 
coordenador do SINDJUFE-BA e especia-
lista em Direito Francisco Filho. 

O debate sobre os PLs 54 (ex-257) e  
241 e sua relação com a dívida públlica  
acontece no dia 21/10 na sede do TRE no 
CAB às 9h com os expositores:  Bruno Tito,  
contador e membro do Núcleo Baiano da 
Auditoria da Cidadã Dívida; e o professor 
Gabriel Barbosa, economista, mestre em 
Desenvolvimento Econômico pela UFPR.

As inscrições se darão pelo e-mail: 
cadastro@sindjufeba.org.br. O sindicato 
oferecerá material de apoio e certificados 
a quem participar presencialmente ou por 
videoconferência na Justiça Federal. 

Será fornecido transporte a quem soli-
citar pelo telefone 3241-1131. O evento 
é uma realização do SINDJUFE-BA, com 
apoio da ASSERJUF. 


