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Aniversariantes
Hoje: Elizabete Muniz (7ª Vara), Renata Silva (NUCRE), Rodrigo Jesus da Silva 

(NUCJU), Kadja Teles (CEF) e Inoilson Tavares (VIPAC). Amanhã: Argilandes Carva-
lho Guedes (15ª Vara), Arimar dos Santos Oliveira (17ª Vara), Elise Dias Machado 
Lima (19ª Vara), Ingrid Oliveira Figueiredo (Turma Recursal), Micheline Bacelar 
Pereira (4ª Vara), Larissa Mendes Correia (Jequié), Gabriel dos Santos Moreira (2ª 
Vara), Carine Cruz dos Anjos e Nauane dos Santos Camilo (ambas do NUCRE).

Parabéns

TRF1 mantém sentença da Justiça Federal 
de Eunápolis que condenou gari 

por fraude no Bolsa Família

A 4ª Turma do TRF da 1ª Região aco-
lheu parcialmente recurso de uma benefici-
ária do programa Bolsa Família, condenada 
pela Justiça Federal em Eunápolis a 1 ano 
e 4 meses de reclusão e de 35 dias-multa 
na razão de 1/30 do salário mínimo por 
prática do crime de estelionato qualificado 
por ter recebido o benefício do programa 
mediante fraude.

Em suas alegações recursais, a ape-
lante argumentou que não teve intenção 
de fraudar o programa, uma vez que teria 
informado na entrevista sua situação de 
empregada e que teria assinado a folha de 
cadastramento sem ler as informações ali 
constantes.

Ao analisar o caso, a Turma conside-
rou os argumentos do recurso insuficien-
tes para afastar a condenação. Em seu 
voto, o relator, juiz federal convocado 
Leão Aparecido Alves, salientou que no 
formulário preenchido em abril de 2008, 
para recadastramento da denunciada no 
programa Bolsa Família, consta que ela 
não trabalhava, recebendo como única 
renda uma pensão alimentícia de R$ 
250,00.

O magistrado observou que tal formu-
lário foi devidamente assinado pela ré e 
que os documentos juntados aos autos de-
monstram que àquela época a recorrente 
trabalhava como gari da Prefeitura Muni-
cipal de Eunápolis, de modo que fica ca-
racterizada a falsidade da informação no 
recadastramento. 

Nos autos consta o contracheque da ré 
em que demonstra que seu salário líquido 
era de R$ 526,44. O programa estabele-
cia renda mensal per capita de R$ 120,00 
enquanto a denunciada, com quatro de-
pendentes, teria núcleo familiar com renda 
mensal per capita de mais de R$ 150,00.

Segundo a sentença da juíza federal 
substituta da Subseção de Eunápolis Ro-
berta Gonçalves: “Uma pessoa com grau 
mediano de discernimento sabe que o 
benefício do bolsa família é concedido 
com o intuito de combater o grau de ex-
trema pobreza que assola a sociedade 
brasileira e que qualquer aumento de 
renda deve ser informado às autoridades 
administrativas competentes para averi-
guação da continuidade dos requisitos 
autorizativos para a concessão do bene-
fício”.

Portanto, para o relator, “a conduta da 
denunciada amolda-se com perfeição ao 
tipo do estelionato, pois ela obteve van-
tagem ilícita (já que não preenchia os re-
quisitos legais para a percepção do Bolsa 
Família), em prejuízo da União, mediante 
meio fraudulento, consistente na presta-
ção de informações falsas em seu reca-
dastramento no programa”.

O Colegiado manteve a pena de reclu-
são fixada na sentença. Entretanto, a con-
denação a título de reparação de danos foi 
afastada, nos termos do art. 387, IV, do 
Código de Processo Penal, com a redação 
da Lei nº 11.719, de 20/06/2008, uma 
vez que os fatos delituosos ocorreram an-
tes da edição da referida lei.

Fonte: TRF1

Há dez anos, o JFH publicou as notí-
cias abaixo:

12/07/2006-Espaço terapêutico da 
ASSERJUF ultrapassa 750 atendimen-
tos - O espaço terapêutico da ASSER-
JUF, localizado próximo ao mezanino 
do auditório Ministro Dias Trindade, 
foi inaugurado em novembro de 2004 
e completa 21 meses tendo realizado 
mais de 750 atendimentos.

O espaço terapêutico oferece diversas 
técnicas para o alívio de tensões e estres-
se e conta com profissionais competen-
tes, freqüentemente elogiados pelos ser-
vidores, usuários dos seus serviços.

Entre as terapias oferecidas estão 
shiatsu, massagem ayurvédica, alonga-
mento passivo, drenagem linfática, mas-
sagem californiana, reflexologia podal e 
massagem relaxante. As sessões de RPG 
e demais procedimentos fisioterápicos 
são reembolsáveis pelo Pro-Social. 

A ASSERJUF investe na qualidade de 
vida dos servidores também no projeto de 
ginástica laboral, a cargo da fisioterapeu-
ta Luiza Lessa, profissional que faz parte 
da equipe do espaço terapêutico.

21/07/2006 - Despedida da DIREF 
- O servidor Gésner Braga despediu-se, 
na última sexta-feira, da DIREF, onde tra-
balhou por 10 anos.

Com bom humor e torta de morango, 
Gésner brincou com os colegas da DI-
REF, SECAD e NUCRE dizendo que não 
se livraram totalmente dele, pois, quan-
do retornar das férias, estará no Núcleo 
de Informática, mas continuará respon-
sável pela diagramação e impressão do 
Justiça Federal Hoje.

JFHHÁ DEZ ANOS

 TRF1 reforma sentença da 13ª Vara 
cessando aos 21 anos de idade

direito à pensão por morte
 Filho não inválido, acima de 21 anos, 

não tem direito à pensão por morte até os 
24 anos, por morte de genitor servidor pú-
blico federal. Com esse entendimento, a 
2ª Turma do TRF1, por unanimidade, deu 
provimento ao recurso da UFBA da senten-
ça, da 13ª Vara Federal, que julgou proce-
dente o pedido de manutenção de pensão 
por morte da mãe, até os 24 anos de idade 
ou conclusão de curso universitário.

A União alega que a jurisprudência é 
desfavorável à pretensão no que diz res-
peito ao término da obrigação alimentar 
por ferir os princípios constitucionais da 
legalidade e da moralidade da Administra-
ção Pública.

O relator, desembargador federal Fran-
cisco Neves da Cunha, sustenta que a Lei 

nº 8.112/90 é clara ao estabelecer os 
critérios para a concessão e a cessação 
de pensão deixada por morte de servidor. 
“Observa-se que a manutenção de pen-
são temporária, como determina o art. 
217, II, “b”, da Lei 8.112/90, somente 
é devida até os 21 anos. Não há lacuna 
hábil a permitir interpretação diversa ou 
extensão para situações peculiares”.

O magistrado destaca que a autora 
defendeu seu pleito alegando não possuir 
meios próprios para arcar com os estu-
dos. No entanto, a regra vigente, quando 
do falecimento do instituidor da pensão, já 
previa a limitação que gerou a cessação do 
benefício.

Fonte: TRF1

Mantenha o JFH 
nos displays

Com o objetivo de informar os servi-
dores, margistrados e o público em geral 
desta Seção Judiciária, todos os dias são 
colocados exemplares do Justiça Federal 
Hoje, nosso jornal diário, nos 25 displays 
de acrílico localizados neste fórum e na 
sede dos JEFs e das Turmas Recursais. 
Contudo, muitas vezes, o jornal é retirado 
dos expositores antes da hora.

A Seção de Comunicação Social pede 
aos leitores que mantenham o jornal nos 
acrílicos. Caso tenham interesse em alguma 
das edições, poderão efetuar, facilmente, a 
impressão do jornal por meio da página ele-
trônica da Seção Judiciária. O leitor ainda 
tem a opção de solicitá-lo à SECOS.

Solicitação de bens 
permanentes à SEPAT
A SEPAT informa que durante todo 

o mês de julho estará aberto o período 
de solicitação de bens permanentes de 
2015. Os pedidos devem ser justifica-
dos e encaminhados à SEPAT, via e-mail 
ou ofício, até o dia 31/07. As unidades 
podem relacionar móveis, equipamen-
tos eletrônicos e de informática.

A Seção pretende agilizar o proces-
so de compra, por isso, solicita que a 
solicitação seja enviada o mais breve 
possível.


