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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000305-68.2006.815.0781 – Comarca de
Barra de Santa Rosa/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
1º APELANTE: Ministério Público
APELADO: Alberto Nepomuceno
ADVOGADO: Giuseppe  Fabiano do M. Costa (OAB/PB 9.861) e Rodrigo dos
Santos Lima (OAB/PB 10.478)
2º  APELANTES:  Marcos  Emanoel  dos  Santos  Azevedo  e  Josélia  Maria
Henriques Alves Santos
ADVOGADO: Paulo Rodrigues Rocha (OAB/PB 2.812)
APELADA: Justiça Pública

DO  RECURSO  MINISTERIAL.  CRIME  DE
RESPONSABILIDADE. EX-PREFEITO.  DECRETO-
LEI  Nº  201/67.  ORDENAR  OU  EFETUAR
DESPESAS  NÃO  AUTORIZADAS  POR  LEI,  OU
REALIZÁ-IAS EM DESACORDO COM AS NORMAS
FINANCEIRAS  PERTINENTES.  ABSOLVIÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  MINISTERIAL.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO.  NÃO  CONSTATAÇÃO.
DECISÃO SUCINTA  MAS  PRECISA.  PEDIDO DE
CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O ACUSADO,
COMO PREFEITO,  TINHA  CONHECIMENTO DOS
ATOS  DOS  SERVIDORES.  NÃO  ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE  DOLO.
FRAGILIDADE  DO  ACERVO  PROBATÓRIO.  IN
DUBIO PRO REO. DESPROVIMENTO. 

1.  Estando  suficientemente  fundamentada  a
decisão  atacada,  não  há  que  ser  declarada
qualquer nulidade.

2. Não evidenciado, forma inequívoca, o dolo na
conduta  do réu nas  ações de homologação de
processos  de  aposentadoria,  a  absolvição  é
medida que se impõe.

DO  RECURSO  DA  DEFESA.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  CERTAS.  DESCLASSIFICAÇÃO
PARA  ESTELIONATO.  REJEIÇÃO.  APROPRIAÇÃO
DE  DINHEIRO  DE  QUE  TINHAM  A  POSSE  EM
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RAZÃO DO CARGO. DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA
PENA.  NÃO  ACOLHIMENTO.  DA  EXCLUSÃO  DA
PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
EFEITO  SECUNDÁRIO  DA  CONDENAÇÃO.
APLICAÇÃO  JUSTIFICADA  PELO  JUIZ.  DA
CONDUTA  DA  ACUSADA  JOSELIA  MARIA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Havendo provas certas da prática delitiva por
parte  dos  acusados,  não  há  que  se  falar  em
absolvição.

2. A conduta dos denunciados tipificam o crime
de peculato e não estelionato, considerando que
eles se apropriaram de dinheiro que detinham a
posse,  em  razão  dos  cargos  públicos  que
exerciam.

3.  Considerando  que  o  quantum  de  pena
aplicada apresenta-se em quantidade necessária
e  suficiente  para  reprovação  e  prevenção  do
delito, há que se manter a sanção cominada.

4.  Tendo  o  juiz  sentenciante  fundamentado
suficientemente  a  necessidade  da  perda  da
função pública do agente diante do desvalor de
sua conduta, não deve a mesma ser excluída da
pena.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação
criminal, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar a preliminar ventilada pelo
Ministério  Público  e,  no  mérito,  por  igual  votação,  negar  provimento  aos
recursos. 

RELATÓRIO

Perante a Comarca de Barra  de  Santa  Rosa/PB, Alberto
Nepomuceno, Marcos Emanoel dos Santos Azevedo e Josélia Maria Henriques
Alves  Santos,  devidamente qualificados, foram denunciados da  seguinte
maneira: 

- o primeiro, nas penas do art. 1º, V, do Decreto-Lei nº 201/67, c/c art. 71,
também do Decreto-Lei nº 2.848/40;
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- os dois últimos, nas sanções do art. 312, caput, 2ª parte, do CP,
c/c  os  arts.  29  e  71,  do  Decreto-Lei  nº  2.848/40,  pelos  fatos  a  seguir
narrados:
   

“Consta do procedimento administrativo incluso, (…) que
MARCOS  EMANOEL  DOS  SANTOS  AZEVEDO  e  JOSÉLIA  MARIA
HENRIQUES  ALVES  SANTOS, com  unidade  de  desígnios  e  de  forma
consciente, apropriaram-se de dinheiro alheio, de que o primeiro tinha posse
em razão do cargo que ocupava, locupletando-se às custas da ignorância de
outrem e do patrimônio público municipal. Nesse contexto, esclareça-se que
os dois agentes referidos, desde 2002, como Presidente e Assessora Técnica
do FAPEN, respectivamente, desviaram grande quantidade de pecúnia para
suas próprias contas correntes, em nítido prejuízo aos cofres da coletividade e
dos funcionários da edilidade. Ademais, como o primeiro também ocupou o
cargo de Secretário de Administração municipal, tais ações foram praticadas
com mais facilidade, tendo em vista a habilidade adquirida durante o manejo
da máquina pública.

(…)
Logicamente,  quando  o  servidor  era  aposentado,  ele

deixava  de  receber  vencimentos  pela  prefeitura  barrense  e  passava  a
perceber seus proventos pelo instituto previdenciário mencionado.

Ocorre que, por muitas vezes, não foi isso que aconteceu
durante a gestão de  MARCOS EMANUEL DOS SANTOS AZEVEDO. Nesse
contexto, consoante apurado nos autos, os funcionários requestavam os seus
benefícios, que eram concedidos pelo FAPEN, porém não era comunicado a
quem de direito, razão pela qual os beneficiários continuavam recebendo pela
Prefeitura  Municipal.  Assim,  ardilosamente,  o  presente  da  instituição  de
previdência depositava a pecúnia desses servidores em sua conta pessoal,
junto ao Bando do Brasil – nº 5.760-6 – BB-PAG, em nome de sua esposa e
assessora técnica, JOSÉLIA MARIA HENRIQUES ALVES SANTOS”. 

Ultimada a instrução criminal, o  juiz a quo julgou
procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal, para absolver  Alberto
Nepomuceno, por ausência de provas e condenar Marcos Emanoel dos Santos
Azevedo e Josélia Maria Henriques Alves Santos, nas penas do art. 312, caput,
c/c o art. 71, ambos do CP, fixando a pena da seguinte maneira:

- Com relação ao réu  Marcos Emanoel dos Santos Azevedo

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 05 (cinco) anos de reclusão. Considerando os termos do art. 71 do CP e a
quantidade  de  delitos  comprovadamente  praticados,  aumentou a  pena em
1/3, ficando assim, uma reprimenda definitiva de 06 (seis) anos, 06 (seis)
meses  e  06  (seis)  dias  de  reclusão,  a  ser  cumprida  em  regime  inicial
semiaberto.
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A  multa  foi  fixada  em 100  (cem)  dias  multa,  no  valor
unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Decretou, por fim, a perda do cargo público e a proibição
de contratar  com o poder  público,  pelo  prazo  de 05 (cinco)  anos,  após o
trânsito em julgado da sentença.

- Com relação à ré Josélia Maria Henriques Alves Santos

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 03 (três) anos de reclusão. Considerando os termos do art. 71 do CP e a
quantidade  de delitos  comprovadamente  praticados,  aumentou a  pena em
1/3,  ficando  assim,  uma  reprimenda  definitiva  de  04  (quatro)  anos  de
reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A multa foi fixada em 50 (cinquenta) dias multa, no valor
unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando  os  termos  do  art.  44  do  CP,  substituiu  a
pena privativa de liberdade por restritiva de direito, na modalidade prestação
de serviços à comunidade.  

Irresignados,  tanto  o  Ministério  Público  quanto  a  defesa
recorreram a esta Superior Instância.

O douto Promotor de Justiça pugnou pela condenação do
acusado Alberto  Nepomuceno (fls.  1356 e  1358-1360),  argumentando que
ele, como Chefe do Poder Executivo, tinha conhecimento dos atos criminosos
dos servidores Marcos Emanoel dos Santos Azevedo e Josélia Maria Henriques
Alves Santos.

Diz,  ainda,  que  a  decisão  está  nula  por  carecer  de
fundamentação.

A  defesa  dos  acusados,  Marcos  Emanoel  dos  Santos
Azevedo e Josélia Maria Henriques Alves Santos pleiteou pela absolvição de
ambos e, alternativamente, pela desclassificação para o crime de estelionato
ou a redução da pena aplicada (fls. 1341-1342 e 1373-1378).

Ofertadas as contrarrazões,  seguiram os autos, já nesta
Instância, à douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, em parecer, opinou
pelo desprovimento do recurso ministerial e provimento parcial do recurso da
defesa, para desclassificar o crime de peculato doloso para a forma culposa,
com relação a acusada Josélia Maria Henriques Alves dos Santos (fls. 1406-
1429).
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Lançado o relatório, foram os autos ao Revisor que, com
ele concordando, determinou a inclusão do feito na pauta de julgamento (fls.
1433).

É o relatório.

VOTO

1. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O represente do Ministério Público recorreu a esta superior
instância alegando, primeiramente, falta de fundamentação no que tange aos
motivos que levou a absolvição do acusado Alberto Nepomuceno, diz, ainda,
que estão presentes todos os elementos capazes de comprovar a participação
do recorrido na empreitada criminosa.

1.1. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, analiso a preliminar de nulidade da sentença
por ausência de fundamentação adequada.

A Constituição Federal exige a fundamentação de todas as
decisões dos órgãos do Poder Judiciário. Tal previsão esta inserida no inciso IX
do art. 93, que assim preceitua:

"Todos  os  julgamentos  dos  órgãos  do  Poder  Judiciário
serão públicos,  e  fundamentadas  todas  as decisões,  sob
pena de nulidade..."

Em consonância, o artigo 165 do CPC estabelece que, as
sentenças e acórdãos serão proferidos com observância do disposto no art.
458; as demais decisões serão fundamentadas, ainda que de modo conciso.
Importa dizer que as decisões interlocutórias podem ser exteriorizadas por
meio  de  fundamentação  breve,  sucinta,  sem  que  possa  ser  imputada
nenhuma irregularidade ao ato.

Neste sentido:

AÇÃO POPULAR. PROPAGANDA. PUBLICIDADE. PROGRAMA
TERRA  GAÚCHA.  PRONUNCIAMENTO.  GOVERNADOR.
VEICULAÇÃO.  PROMOÇÃO  PESSOAL.  LITISCONSÓRCIO.
ART. 509 DO CPC. 1. Não é nula a sentença sucinta. A
nulidade  somente  alcança  decisões  destituídas  de
motivação, e não as de fundamentação concisa. 2. (...).
(Apelação  Cível  Nº  70055556799,  Vigésima  Segunda
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Câmara Cível,  Tribunal  de Justiça  do RS, Relator:  Maria
Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 24/10/2013)

APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS  BANCÁRIOS.
AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E
MORAIS.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.  FALTA  DE
FUNDAMENTAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  Decisão  sucinta  não
se confunde com sentença sem fundamentação. Conclusão
do juízo pela ausência de provas dos fatos alegados pela
autora  devidamente  fundamentada.  Preliminar  rejeitada.
MÉRITO. INDENIZAÇÃO. SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO.
Saque efetuado em terminal eletrônico, sem conhecimento
do correntista.  Operação que depende do uso do cartão
magnético  e  senha  eletrônica  pessoal.  Perda  dos
documentos pela autora, sem demonstração de imediata
comunicação ao banco. Falha na prestação de serviço não
configurada. Logo, não há falar em repetição de indébito,
tampouco  indenização  por  dano  moral.  Sentença
confirmada. POR MAIORIA, VENCIDO O VOGAL, NEGARAM
PROVIMENTO  AO  RECURSO.  (Apelação  Cível  Nº
70057296006,  Décima Oitava Câmara Cível,  Tribunal  de
Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em
28/11/2013)

A leitura  da  sentença,  no  caso  em tela,  não  permite  o
reconhecimento de que não houve fundamentação adequada. Pelo contrário.
O magistrado singular, de forma concisa, mas bastante precisa, como exige o
atual volume de trabalho do judiciário, fundamentou de forma suficiente sua
decisão final, inexistindo qualquer vazio na decisão atacada.

Afasto,  portanto,  a  preliminar,  estando  suficientemente
fundamentada a decisão atacada, não padecendo de qualquer vício de forma.

1.2. DO PLEITO CONDENATÓRIO

No  mérito,  o  douto  Promotor  de  Justiça  pleiteia  pela
condenação do acusado Alberto Nepomuceno.

O pedido também deve ser rejeitado.

Isso porque, em nenhum momento ficou demonstrado a
participação dele no evento criminoso.

Como bem exposto pelo Procurador de Justiça no Parecer
de fls.1406-1429:
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“Não  houve  demonstração  do  dolo  nas  ações  de
homologações  de  processos,  que,  aliás,  eram
encaminhados  ao  Prefeito  Municipal  depois  de  passados
pelo crivo da Corte de Contas Estadual. Nem tampouco há
prova de que o ex alcaide tenha percebido vantagem em
proveito próprio com o esquema fraudulento”.

O acusado Marcos Emanoel dos Santos Azevedo, inclusive,
quando interrogado (fls. 930), disse:

“Que  em nenhum momento  o  prefeito  da  época  tomou
conhecimento  dos  referidos  depósitos  dos  valores  de
aposentadoria na conta deste depoente”.

A  prova  não  leva  à  certeza  que  autoriza  juízo
condenatório, máxime porque não evidenciado, forma inequívoca, o dolo na
conduta do réu nas ações de homologação de processos de aposentadoria.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO-CRIME. EX-PREFEITO MUNICIPAL. ARTIGO 1º,
XIV, DO DECRETO-LEI N° 201/67. DEIXAR DE EXECUTAR
NORMA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO
AGENTE.  ABSOLVIÇÃO  MANTIDA.  APELO  IMPROVIDO.
UNÂNIME.  (Apelação  Crime  Nº  70035675198,  Quarta
Câmara  Criminal,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:
Aristides  Pedroso  de  Albuquerque  Neto,  Julgado  em
10/06/2010)

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AÇÃO  PENAL  ORIGINÁRIA.
CRIME DE RESPONSABILIDADE. REALIZAR DESPESAS EM
DESACORDO COM AS NORMAS PERTINENTES. AUSÊNCIA
DE DOLO NA CONDUTA DO GESTOR PÚBLICO. DENÚNCIA
IMPROCEDENTE.  ABSOLVIÇÃO.  DECISÃO  UNÂNIME.  1.
Prefeito denunciado pelo Procurador Geral de Justiça como
incurso  no  tipo  penal  previsto  no  art.  1º,  inciso  V  do
Decreto-Lei  nº  201/67.  2.  O  dolo  é  elemento  subjetivo
necessário para a caracterização dos crimes funcionais do
Decreto-Lei nº 201, que não estipulou a forma culposa. Ou
são dolosos ou não constituem crime funcionais. 3. Se ao
efetuar o pagamento da despesa o Prefeito teve por base
títulos  e  documentos  comprobatórios  do  crédito  cobrado
pela  Empreiteira,  sendo  tais  documentos  (Contrato  de
Prestação  de  Serviços,  Nota  de  Empenho  e  Boletins  de
Medição),  provas  documentais  robustas  e  suficientes  da
conclusão  da  obra,  além  de  ter  sido  confirmado  pelos
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funcionários  de  sua  confiança,  é  de  se  concluir  que  o
acusado  agiu  de  boa-fé.  4.  Dolo  e  boa-fé  se  repelem;
havendo indícios desta, segue-se, como lógica conclusão,
que inexiste o dolo; conseqüentemente, não se há falar em
crime.  Assim,  inexistente  o  dolo,  elemento  subjetivo  do
tipo penal inscrito no art. 1º, inciso V, do Decreto-Lei nº
201/67, resulta atípica a conduta imputada ao denunciado.
7. Denúncia julgada improcedente, para fins de absolver o
réu. Decisão unânime. (TJPE; APenOr 0081740-7; Recife;
Câmara Criminal; Rel. Des. Antônio de Melo e Lima; Julg.
17/12/2009; DJEPE 10/02/2010)

2. DO RECURSO DA DEFESA

2.1 DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

O acusado  Marcos  Emanoel  pleiteia  por  sua  absolvição,
alegando  que  a  acusação  foi  baseada  “apenas  nas  informações  do  atual
presidente do Instituto e estão desacompanhadas de qualquer prova técnica”.

O pedido deve ser rejeitado. Vejamos as razões:

Comete o crime de peculato, o servidor público que, em
razão de facilidade do cargo que ocupa, apropria-se, de dinheiro, valor ou
qualquer outro bem móvel,  público  ou particular,  de que tem a posse em
razão do cargo, ou realiza desvio, em proveito próprio ou alheio (art. 312 do
Código Penal).

A materialidade e a autoria estão demonstrados nos autos
por meio dos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Quando  interrogado  (fls.  928-931),  o  acusado  Marcos
Emanoel disse como ocorria toda a prática delitiva. 

“(...) Que o procedimento para aposentadoria se dava da
seguinte  forma:  primeiramente  era  feito  um  pedido  de
aposentadoria  que  era  encaminhado  para  um  parecer
jurídico  e  após encaminhado para  o  prefeito  que  emitia
uma  portaria  concedendo  o  ato  ou  não,  e  em  seguida
encaminhado  ao  Tribunal  de  Contas;  Que  o  tempo  que
perdurava esses processos variava bastante, dependendo
do  tempo  em  que  o  processo  voltava  do  Tribunal  de
Contas,  sendo  no  mínimo  de  seus  meses  e  chegando
alguns  há  mais  de  um  ano;  Que  como  não  tinha  o
conhecimento  específico  da  área,  os  servidores  que  já
haviam se aposentado pelo ato do prefeito continuavam na
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ativa  até parecer  final  do Tribunal  de Contas recebendo
pela prefeitura; (…) Que recebeu a informação de que tão
logo  fosse  assinado  o  ato  de  aposentadoria  deveria  ser
paga a mesma ao servidor através do fundo, independente
do parecer do Tribunal de Contas; (...)”.

 Vejamos trechos da sentença (fls. 1312):

“(...)  Ficou  devidamente  demonstrado  nos  autos,  a
ocorrência  do  fato  criminoso  perpetrado  pelos  dois
primeiros réus Marcos Emanoel dos Santos Azevedo e
Josélia Maria Henriques Alves Santos. Observe-se de
que  algumas  devoluções  à  pessoas  que  deveriam  ter
recebidos  tais  valores  na  época  quando  foram
aposentados, e que foram apropriados pelos dois primeiros
réus, fez provar a ocorrência da situação fática”. - grifos
originais.

Assim, diante desses relatos, não resta qualquer dúvida de
que  os  acusados  Marcos  Emanoel  dos  Santos  Azevedo  e  Josélia  Maria
Henriques  Alves  Santos  apropriaram-se  de  dinheiro  público  que  tinham a
posse em razão dos cargos que ocupavam, o primeiro como diretor do Fapen
e a segunda como Assessora Técnica.

E, como bem observado pelo ilustre Procurador de Justiça
(fls. 1403):

“(...)  a  conduta  dos  agentes  consistiu  de  fato  numa
apropriação,  na  modalidade  específica  do  desvio,  e
utilizando-se,  para  tanto,  das  facilidades  dos  cargos
públicos  que  ocupavam,  eis  que  não  davam  baixa  nos
registros dos servidores que logravam êxito no processo
de aposentadoria junto ao FAPEN, visando a percepção de
pecúnia em duplicidade, e retendo, em conta bancária da
segunda denunciada, aqueles valores que não eram de sua
titularidade,  tanto  porque  indevidos  na  origem,  a  quem
quer que fosse, quanto porque, mesmo desconsiderada a
manobra, eram dos servidores públicos municipais. (...)”. 

Assim, devidamente configurado o crime tipificado no art.
312 do CP, não há que se falar em absolvição.

As alegações da recorrente Josélia Maria Henriques Alves
Santos,  de  que  não  teve  participação  direta  ou  indireta  nos  fatos,  sendo
apenas esposa do acusado Marcos Emanoel, não devem ser acolhidas.
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Isso  porque,  de  tudo  que  consta  no  caderno  não  há
dúvidas de que toda a movimentação financeira ocorreu na conta bancária da
acusada e, não há como justificar que, nos dias de hoje, a mulher não tenha
conhecimento do que se passa.

Até mesmo porque, a acusada trabalhava como Assessora
Técnica, desde julho/1999 (fls. 534) e no Colégio de Barra de Santa Rosa,
recebendo sua própria remuneração.

2.3. DA APLICAÇÃO DA PENA

Requerem, ainda, a redução da pena aplicada, inclusive do
quantum pela continuidade delitiva, já que “o magistrado sequer fez menção
aos possíveis crimes até por não existir provas nos autos”.

Ao analisar as condutas dos réus com base no art. 59, o
julgador  nada  acrescentou  quanto  os  antecedentes,  conduta  social,
personalidade  dos  agentes  e  o  comportamento  da  vítima,  considerando
desfavorável a culpabilidade, que registrou como intensa; os motivos, que foi
o enriquecimento ilícito; as circunstâncias do crime e as consequências, que
foi o prejuízo do município.

Por essa razão, tenho que se mostra adequado o aumento
da pena com base nas circunstâncias relatadas pelo prolator da sentença, isto
porque além do benefício obtido pelos réus com o dinheiro público,  restou
violado drasticamente a moralidade e a ética públicas, protegidas pelo tipo
penal de forma indireta.

2.4. DA DESCLASSIFICAÇÃO

Com relação a desclassificação do crime de peculato (art.
312 do CP) para o definido no art. 171 – estelionato, sob o argumento que “o
acusado  poderia  usufruir  do  numerários  [sic]  até  a  sua  devolução  ao
beneficiário”, o pedido deve ser rejeitado. 

Conforme  já  assinalado  pelo  magistrado  na  sentença,  a
conduta  do denunciado  tipifica  o  crime de peculato,  pois  os  acusados  “se
apropriaram de dinheiro de que detinham a posse em razão dos cargos que
ocupavam junto  à  Prefeitura  Municipal  de  Barra  de  Santa  Rosa,  sendo  o
primeiro diretor do Fapem e secretário de Administração” (fls. 13111).

Nesse sentido:

APELAÇÃO-CRIME.  DELITO  DE  PECULATO.  Agente  que,
valendo-se  da  função  de  responsável  pela  folha  de
pagamento  dos  funcionários  da  Prefeitura  Municipal,
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desviou valores em proveito próprio. Condenação mantida.
Apelo  improvido.  Unânime.  (TJRS  -  Apelação  Crime  Nº
70053583282  –  Rel.  Des.  Aristides  Pedroso  de
Albuquerque Neto – DJ: 21/11/2013)

Portanto,  deve ser mantida a condenação dos acusados,
nas sanções do art. 312, caput, c/c o art. 71, caput, ambos do Código Penal.

2.5. DA PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA

Por  fim,  pleiteia  o  recorrente  Marcos  Emanoel  que  seja
“excluída  da  condenação da função pública,  pois  o  apelante  é  funcionário
público do Município de Barra de Santa Rosa, dependendo deste para sustento
de sua família, nãos e aplicando no caso o preceito imposto pela Sentença
condenatória”.

Esse pedido também deve ser rejeitado.

A  perda  da  função  pública,  como  efeito  secundário  da
sentença, demanda fundamentação concreta, não se tratando de consectário
automático da condenação.

No  caso  dos  autos,  o  juiz  sentenciante  fundamentou
suficientemente a necessidade da perda da função pública do agente diante do
desvalor de sua conduta, na medida em que aquele que deveria zelar pelo
dinheiro público, não o fez, violando o princípio constitucional da moralidade
administrativa, o que não deve ser ignorado.

A propósito, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  PECULATO  (ART.  312  DO  CP)  E
SUPRESSÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE ARMA DE FOGO
(ART.  16,  I,  DA  LEI  Nº  10.826/03).  I)  MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONDENAÇÃO
PELO  CRIME  DE  PECULATO  NA  FORMA  CONSUMADA.
POSSIBILIDADE.  PECULATO  APROPIAÇÃO  CONSUMADO
CONFIGURADO.  ANIMUS  DOMINI  CARACTERIZADO.
DOSIMETRIA  OPERADA.  CONDENAÇÃO PELO  DELITO  DE
SUPRESSÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE ARMA DE FOGO
(ART.  16,  I,  DA  LEI  Nº  10.826/03).  POSSIBILIDADE.
PROVAS CONSISTENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE.
DOSIMETRIA  OPERADA.  CONCURSO  MATERIAL
CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (…) Recurso provido.
II)  LÁZARO  REZENDE.  PECULATO.  FUNCIONÁRIO
PÚBLICO.  ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  ANIMUS  DOMINI
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CONFIGURADO.  CONSUMAÇÃO  CARACTERIZADA.
DESISTÊNCIA  VOLUNTÁRIA.  NÃO  CONFIGURADA.
ARREPENDIMENTO  POSTERIOR.  NÃO  CABIMENTO.
AFASTAMENTO  DA  PERDA  DO  CARGO  OU  FUNÇÃO
PÚBLICA.  IMPOSSIBILIDADE.  SATISFAÇÃO  DOS
REQUISITOS  E  PRESENÇA  DE  FUNDAMENTAÇÃO.
PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  EXTINÇÃO  DA
PUNIBILIDADE.  IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO  NÃO
PROVIDO. Se comprovadas a autoria  e materialidade do
crime de peculato, a condenação é medida que se impõe.
O peculato apropriação consuma-se no momento em que o
agente altera seu animus com relação ao bem, valor ou
dinheiro.  (…)  Os  efeitos  da  condenação  não  são
automáticos  e  devem  vir  devidamente  justificados  na
sentença. No caso concreto, comprovado que o réu agiu de
maneira  a  vilipendiar  o  dever  que  lhe  era  imposto
mediante  sua  condição  de  funcionário  público  e,
encontrando-se saciados os requisitos legais prescritos no
art. 92, I, "a", do CP, tendo em vista que a pena aplicada
foi superior a 01 (um) ano e houve abuso de poder para
com a Administração Pública e, ainda, considerando-se a
correta  fundamentação  da sentença acerca  da  perda do
cargo  público,  fica  mantido  o  r.  decisum quanto  a  esse
ponto. Se não transcorrido, entre os marcos interruptivos
estabelecidos no art. 117 do CP, lapso temporal superior
aos previstos no art. 109 do CP, não há que se falar em
prescrição  da  pretensão  punitiva  estatal.  Recurso  não
provido”.  (TJMG  -  APCR  1.0604.07.007952-9/002  -  Rel.
Des. Doorgal Andrada – DJ: 04/06/2014) – sublinhei

“APELAÇÃO-CRIME.  PECULATO.  CONDENAÇÃO  APELOS
DEFENSIVOS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO  DE  PEDIDOS  DE  DILIGÊNCIAS.  NÃO
VERIFICAÇÃO.  (…)  PERDA  DO  CARGO  OU  FUNÇÃO
PÚBLICA. MANUTENÇÃO. Com relação à perda do cargo ou
função pública, declarada para alguns dos apelantes, com
esteio no art. 92, I, do Diploma Legal Substantivo, merece
manutenção,  visto  que  eles  praticaram  os  crimes
prevalecendo-se da função pública que ocupavam, violando
dever  para  com  a  Administração  Pública.  Preliminares
afastadas, apelo de um dos réus parcialmente provido e
dos  demais  improvidos.  (TJRS  -  Apelação  Crime  Nº
70047627534 – Rel. Des. Marco Antônio Ribeiro de Oliveira
– DJ: 23/08/2012)
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A reprovação da conduta, portanto, não está unicamente
no montante de pena fixado, mas sim no agir do agente que, valendo-se da
sua condição funcional, apropriou-se dinheiro público.

Registro,  por  fim,  que da atenta leitura a sentença, em
especial na parte da dosimetria, verifiquei um equívoco no cálculo aritmético,
com relação ao réu Marcos Emanoel dos Santos Azevedo, que passo a corrigir
nesse momento:

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 05 (cinco) anos de reclusão. Considerando os termos do art. 71 do CP e a
quantidade  de  delitos  comprovadamente  praticados,  aumentou a  pena em
1/3, ficando assim, uma reprimenda definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito)
meses de reclusão.

Ante todo o exposto, nego provimento aos recursos e,
de ofício corrijo a pena imposta a Marcos Emanoel dos Santos Azevedo. 

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, o Desembargador Carlos Martins
Beltrão Filho,  dele participando, além de mim, Relator, os  Desembargadores
Joás de Brito Pereira Filho e Arnóbio Alves Teodósio. 

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Paulo Barbosa de Almeida, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de agosto do ano de 2014.

João Pessoa, 29 de agosto de 2014

 Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                  - Relator -
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