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tira Duarte Santana de Souza (19ª Vara), Rika Luanda Moreno Freitas (18ª Vara), 
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TRF1 reforma sentença de vara federal baiana 
e absolve réu de crime de estelionato 
previdenciário por estado de necessidade

A 4ª Turma do TRF da 1ª Região re-
conheceu, por unanimidade, o estado de 
necessidade de um réu para absolvê-lo da 
prática do crime de estelionato previdenci-
ário, previsto no artigo 171, § 3º, do Có-
digo Penal. A decisão reforma sentença do 
Juízo Federal da 1ª vara da Subseção Judi-
ciária de Vitória da Conquista que o havia 
condenado a um ano e quatro meses de 
reclusão pelo delito.

Segundo a denúncia oferecida pelo 
Ministério Público Federal, os réus, na 
qualidade de pais de titular de benefício 
previdenciário, sacaram, no período de 
setembro de 2001 a fevereiro de 2007, 

mesmo após o falecimento do filho, o 
montante de R$ 20.264,07. O juízo de 
primeiro grau entendeu que houve crime 
contra a previdência, razão pela qual con-
denou a parte ré.

No recurso apresentado ao TRF1, o réu 
alegou estado de necessidade, pois não ti-
nha outra opção para custear o tratamento 
de saúde de sua esposa. 

O argumento foi aceito pelo colegiado. 
“O fato imputado ao apelante, apesar de 
ser típico, analisadas as circunstâncias 
que o acompanham, não se revelou an-
tijurídico, em face da existência de uma 

causa de excludente de antijuridicidade”, 
disse o relator, juiz federal convocado Ale-
xandre Buck.

O magistrado acrescentou em seu voto 
que, no caso em apreço, “encontram-se 
preenchidos os requisitos do estado de 
necessidade previstos no artigo 24 do 
Código Penal, quais sejam: perigo atu-
al, não provocado voluntariamente pelo 
agente; salvamento de direito próprio do 
agende ou de outrem; impossibilidade de 
evitar por outro modo o perigo; razoável 
inexigibilidade do sacrifício do direito 
ameaçado”.

Fonte: TRF1

STF é questionado sobre limitação de 
doação de sangue por homossexuais

O Supremo Tribunal Federal foi questio-
nado sobre normas do Ministério da Saúde 
e da Anvisa que determinam que homens 
homossexuais são inaptos para a doação 
de sangue no período de 12 meses a par-
tir da última relação sexual. O PSB afirma 
que a situação é discriminatória, ofende a 
dignidade dos envolvidos e retira deles a 
possibilidade de exercer a solidariedade 
humana com a doação sanguínea.

A ação direta de inconstitucionalidade, 
com pedido de medida cautelar e relata-
da pelo ministro Edison Fachin, pleiteia 
que seja declarado inconstitucional o art. 
64, IV, da Portaria 158/2016 do Ministé-
rio da Saúde e o art. 25, XXX, d, da RDC 
34/2014 da Anvisa. Para o partido, as 
normas questionadas vulneram os valores 
“mais essenciais” da Constituição, como o 
da dignidade, igualdade e solidariedade.

As normas fazem com que os hospitais 
e bancos de coleta de sangue, públicos 
ou privados, estejam proibidos de receber 
sangue dos homens que se declararem 
homossexuais nas entrevistas feitas antes 
do procedimento de coleta, pelo período a 
partir da última relação sexual.

Segundo os autores da ADI, o Supre-
mo vem garantindo avanços no reconhe-
cimento de direitos LGBT e eles acredi-
tam que essa tendência será confirmada 
no caso.

O PSB afirma que o poder público, 
por meio do tratamento preconceituoso 
e discriminatório, prejudica a promoção 
da saúde pública e lembra a carência 
dos bancos de sangue brasileiros esti-
mando que 19 milhões de litros de san-
gue deixam de ser doados anualmente 

devido à proibição de doação de sangue 
por homens homossexuais.

Conforme a ADI, os dispositivos ques-
tionados tratam de preceitos autônomos, 
que criam embaraços genéricos e abstratos 
para a doação de sangue por homossexuais 
sem qualquer fundamento legal para tanto. 
São atos normativos, e não regulamentado-
res. “Portanto, a violação constitucional a 
que os dispositivos vergastados dão curso 
é direta e não depende de anterior juízo 
de legalidade, pois não há qualquer outra 
norma intermediando, em termos de fun-
damento de validade, a relação entre os 
atos normativos e a Constituição. Signifi-
ca que materialmente os atos normativos 
ora impugnados inauguram conteúdo nor-
mativo autônomo, pois decorrem direta e 
primariamente da Constituição, razão pela 
qual são passíveis de controle concentra-
do de constitucionalidade.”

No mundo - Além do Brasil, Reino Uni-
do, Austrália, Suécia, Japão, Hungria e 
Nova Zelândia aplicam a restrição de um 
ano de abstinência aos homens que fazem 
sexo com homens. Em alguns países como 
França, Alemanha, Áustria, Bélgica, Dina-
marca, Eslovênia, Estônia, Grécia, Irlanda, 
China, Malta e Holanda, entre outros, gays 
nem podem doar sangue. Portugal exige 
apenas seis meses de abstinência para 
pessoas em relacionamentos comprovada-
mente longos, ou 12 meses de abstinência. 
Em alguns países não há diferenciação das 
regras para homos e héteros, como Argenti-
na, Chile, Rússia, Itália, México e Espanha, 
entre outros.

AGENDA
CULTURAL

A edição de 2016 do Festival Va-
rilux de Cinema Francês terá uma se-
mana a mais em relação às anterio-
res. Serão 156 sessões de 15 filmes 
inéditos.O festival ficará em cartaz de 
8 a 22 de junho no Glauber Rocha, 
Museu de Geologia e Passeo.

Com filme premiado em Cannes, 
longa protagonizado por vencedor de 
Oscar e produção com os atores mais 
admirados da França são pontos altos 
da edição 2016 do Festival. 

O premiado ator francês Omar Sy, 
conhecido mundialmente por sua atu-
ação em “Intocáveis”, poderá ser visto 
novamente, agora em Chocolate, in-
terpretando o primeiro artista circense 
negro na França da Belle Époque. 

O festival exibirá o filme selecio-
nado oficialmente para o Festival de 
Cannes 2015, Meu Rei, drama com 
as estrelas Vincent Cassel e Emma-
nuelle Bercot, premiada com a Palma 
de Ouro de melhor atriz. O ator ven-
cedor do Oscar Jean Dujardin volta às 
telonas em Um Amor à Altura. Dujar-
din ajudará a personagem de Virginie 
Efira a encontrar seu telefone celular 
perdido e essa história tomará um 
rumo inesperado.

O badalado ator Vincent Lacoste 
(Diário de uma Camareira), protago-
niza, ao lado da atriz Julie Delpy, a 
comédia, Lolo, o Filho da Minha Na-
morada, dirigida pela própria atriz.

Também na lista de filmes, o longa 
Marguerite, com Catherine Frot, pre-
miada com o Cesar 2016 da Melhor 
Atriz, baseado na história da rica e 
excêntrica americana Florence Foster 
Jenkins que não desistiu de cantar 
em público apesar de não ter talento 
algum. 

Prisão preventiva 
não pode reduzir 

salário de servidor
O STF reafirmou jurisprudência sobre a 

impossibilidade de reduzir salários de ser-
vidores públicos preventivamente por vio-
lar princípios constitucionais.

Para embasar seu argumento, o minis-
tro Roberto Barroso destacou julgados soli-
dificando a jurisprudência, como o Recurso 
Extraordinário que analisou a validade da 
Lei 2.364/61 de Minas Gerais, que previa 
a redução salarial de servidores réus em 
processos criminais. A prática fere os arts. 
5º e 37 da Constituição, que normatizam a 
presunção de inocência e a irredutibilidade 
de vencimentos.

Em outro julgamento, o STF entendeu 
que os descontos não seriam válidos nem 
sob a justificativa de excessivas faltas, mo-
tivada pela prisão.

“Referido desconto também se afigura 
ilegal em vista das referidas faltas ao ser-
viço decorrentes da prisão cautelar, pois 
atenta contra o princípio da irredutibilida-
de dos vencimentos do servidor público, o 
qual, apenas depois de regular processo 
administrativo, em que deve ser-lhe as-
segurada a ampla defesa, pode vir a ser 
privado de seus vencimentos, ainda que 
somente de uma parte de seu montante.”


