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Aniversariantes  
Hoje:  Almeron Bittencourt Soares (Vi-
tória da Conquista), Virginia de Barros 
Batista (NUCAF), Arabel Veiga Souza 
(15ª Vara) e Paulo Sérgio Pereira Lima 
(18ª Vara). Amanhã: Adriene Cavalcante 
dos Santos ( Paulo Afonso), Gabriel Gon-
calves Machado (Vitória da Conquista) e 
Júlia Terra Nova dos Santos (12ª Vara).

Parabéns!!!

TRF1 reforma sentença da 2ª Vara e extingue 
pena aplicada a réu com mais de 70 anos

A 3ª Turma do TRF da 1ª Região de-
clarou extinta pena aplicada a um réu, 
maior de 70 anos, em razão da prescrição 
punitiva. A decisão, unânime, seguiu o en-
tendimento do voto do relator, juiz federal 
convocado Klaus Kuschel.

A defesa do acusado recorreu contra 
sentença da 2ª Vara da Seção Judiciária 
da Bahia, que o condenou a dois anos e 
oito meses de reclusão pela prática do cri-
me de apropriação indébita previdenciária, 
previsto no artigo 168-A do Código Penal. 
Sustentou a defesa que o réu já era maior 
de 70 anos quando da prolação da senten-
ça, razão pela qual o prazo de prescrição é 
reduzido pela metade.

“Assim, considerando que a pena apli-
cada não excedeu a quatro anos, a pres-
crição seria de oito anos, mas, no caso, é 
reduzida pela metade e opera-se em qua-

tro anos, prazo já decorrido da data dos 
fatos, no caso, constituição definitiva do 
crédito (29/6/2005), até o recebimento 
da denúncia (25/10/2010), devendo ser 
extinta a punibilidade”, argumentava o ad-
vogado do réu

Ao analisar a hipótese dos autos, os 
membros que compõem a 3ª Turma de-

ram razão à tese apresentada pela defesa. 
“A prescrição, nas hipóteses de delitos 
praticados antes da entrada em vigor da 
Lei 12.234/2010, depois de transitar em 
julgado a sentença condenatória, regula-
-se pela pena aplicada e verifica-se nos 
prazos fixados no artigo 109, do Código 
Penal. No caso em questão, constatado 
que o réu era maior de 70 anos na data 
da sentença, reduz-se pela metade o pra-
zo de prescrição”, esclareceu o Colegiado.

Por essa razão, considerando a data 
dos fatos, no presente caso, a constitui-
ção definitiva do crédito, ocorrida em 
29/6/2005, e a data do recebimento da 
denúncia, em 25/10/2010, “impõe-se 
o reconhecimento da prescrição, com a 
extinção da punibilidade, considerando o 
transcurso do lapso temporal superior a 
quatro anos”, diz a decisão

Fonte: TRF1

A captura e a morte
Federico García Lorca 

Às cinco horas da tarde.
Eram cinco da tarde em ponto.
Um menino trouxe o lençol branco
às cinco horas da tarde.
Um cesto de cal já prevenida
às cinco horas da tarde.
O mais era morte e apenas morte
às cinco horas da tarde.
O vento arrebatou os algodões
às cinco horas da tarde.
E o óxido semeou cristal e níquel
às cinco horas da tarde.
Já pelejam a pomba e o leopardo
às cinco horas da tarde.
E uma coxa por um chifre destruída
às cinco horas da tarde.
Os sons já começaram do bordão
às cinco horas da tarde.
As campanas de arsênico e a fumaça
às cinco horas da tarde.
Pelas esquinas grupos de silêncio
às cinco horas da tarde.
E o touro todo coração ao alto
às cinco horas da tarde.
Quando o suor de neve foi chegando
às cinco horas da tarde,
Quando de iodo se cobriu a praça
às cinco horas da tarde,
A morte botou ovos na ferida
às cinco horas da tarde.
Às cinco horas da tarde
Às cinco em ponto da tarde.
Um ataúde com rodas é a cama
às cinco horas da tarde.
Ossos e flautas soam-lhe ao ouvido
às cinco horas da tarde.
Por sua frente o touro já mugia
às cinco horas da tarde.
O quarto se irisava de agonia
às cinco horas da tarde.
A gangrena de longe já se acerca
às cinco horas da tarde.
Trompa de lis pelas virilhas verdes
às cinco horas da tarde.
As feridas queimavam como sóis
às cinco horas da tarde,
E as pessoas quebravam as janelas
às cinco horas da tarde.
Ai que terríveis cinco horas da tarde!
Eram as cinco em todos os relógios!
Eram cinco horas da tarde em sombra.

Federico García Lor-
ca, assassinado em 
1936 por milícias 
franquistas, tornou-
-se mártir da liber-
dade na Espanha. 
Lorca escreveu “A 
Captura e a Morte”, 
primeira parte do 
poema “Pranto por Ignacio Sánchez Me-
jías”, em homenagem ao famoso toureiro 
morto em uma arena. Os versos iniciais: 
“Às cinco horas da tarde/Eram cinco da 
tarde em ponto” criam um efeito de sus-
pense e assumem o papel de refrão que 
perpassa todo o poema, como numa ora-
ção fúnebre num tom solene de ladainha.

    Nau das 
Letras

Vitórias de Edésio Santos 
desafiam nossa criatividade

Cada vez mais tem se tornado uma ta-
refa difícil encontrar títulos originais para 
as matérias sobre as vitórias do funcionário 
terceirizado Edésio Santos, corredor e ma-
ratonista que habitualmente frequenta  as 
páginas do JFH.

Já utilizamos: “Edésio conquista novos 
pódios”; “Mais troféus para a coleção de 
Edésio”; “Edésio  continua sua maratona 
de vitórias”; “Edésio de volta às pistas” e 
diversas variações em torno no tema.

É...não está sendo nada fácil encontrar 
novos títulos, pois o atleta continua a acu-
mular troféus, desafiando a criatividade da 
redação do JFH para acompanhar seu ritmo. 

Os feitos do corredor já 
foram inclusive tema de um 
perfil feito pela Revista do 
CJF na sua edição n. 22 que 
dedicou a ele uma página 
inteira do informativo. A ma-
téria pode ser conferida pelo 
endereço: www.cjf.jus.br/cjf/
cjf/comunicacao-social/in-
formativos/folha-do-cjf/Fo-
lhaCJF22_online_web.pdf

Então vamos a mais uma 
lista de conquistas do nosso 
corredor de estimação. Entre 

junho e agosto foram 8 corridas sendo 5 
vitórias e 3 excelentes colocações.

Ele foi campeão na sua categoria da 
32ª Corrida Riachuelo no dia 8/6; da Cor-
rida da Emancipação de Madre de Deus no 
dia 13/6; da Corrida da Emancipação de 
Barra em 16/6; da 1ª Corrida Rústica do 
Recôncavo em  23/6; e da Corrida Saúde e 
Movimento de Camaçari em 13/7.  

Entre os mais de 2.500 inscritos para a 
Corrida da Independência, em 20/7, Edésio 
classificou-se em 5º lugar no geral e na re-
cente corrida Criança Esperança, no dia 3/8, 
nosso corredor ficou em 2º lugar no geral.

E correndo os 42 km da Maratona do 
Rio de Janeiro, em 27/7, ele ficou em 14º 
no geral entre mais de 24 mil participan-
tes. A prova foi vencida pelo baiano, Edmil-
son Santana, natural de Jacobina.

Edésio na Maratona do Rio 
de Janeiro, em 27 de julho

Criminalização da 
homofobia entra de vez 
na pauta do Judiciário

O debate sobre a criminalização da ho-
mofobia deve ser um dos temas marcantes 
a ser debatido no STF no segundo semes-
tre, por conta da proximidade do julgamen-
to de um recurso interposto ao tribunal pela 
Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais sobre o 
assunto. O procurador-geral da República 
já encaminhou parecer favorável, no qual 
defende que crimes motivados por homo-
fobia passem a ser igualados e julgados 
dentro do que estabelece a Lei 7.715/89, 
contra atos de racismo. E sugeriu que o Ju-
diciário tome para si tal discussão. 

A Lei 7.716 classifica como crime todo 
ato que praticar ou induzir a discriminação 
ou o preconceito e impõe pena de até três 
anos de reclusão, mais multa aos que o 
cometerem. O artigo também estabelece, 
caso o crime seja cometido por veículos de 
comunicação, o aumento da pena para cin-
co anos, mais multa. 

De acordo com o procurador-geral a 
criminalização da homofobia está sendo 
tratada pelo Congresso por meio de ma-
térias cuja tramitação têm tido "excessiva 
duração", motivo pelo qual ele propõe, no 
seu parecer, que o crime de homofobia seja 
igualado ao de racismo. Rodrigo Janot sa-
lientou que, diante dessa falta de definição 
por parte do Congresso, é importante e ne-
cessário "que seja firmada jurisprudência 
para garantir uma interpretação sintoniza-
da com a realidade social". 

"A discriminação e o preconceito con-
tra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 
transexuais macula o princípio da igualda-
de - justamente por atingir especialmente 
determinadas pessoas e grupos - e acarre-
ta situação especial de grave vulnerabili-
dade física, psíquica e social, em violação 
ao direito à segurança, importantes prer-
rogativas da cidadania", colocou o procura-
dor, no seu parecer. 

Fonte: Última Instância
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