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EMBARGANTE: AILTONDAMASCENA DODÔ

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
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Data de Julgamento: 04-7-2013

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES – CONDENADO POR TRÁFICO DE

DROGAS – PERDA DO CARGO – POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE

MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – EFEITO

SEGUNDÁRIO DA PENA PREVISTO NO ART. 92, I, ‘A’DO CÓDIGO PENAL

NÃO É AUTOMÁTICO – EMBARGOS PROCEDENTES.

Consoante se depreende do art. 92, parágrafo único do Código Penal, a

perda de cargo público, nos termos do art. 92, I, ‘a’, do mesmo diploma, não é

automático, dependendo de fundamentação. A situação é enaltecida pelo comando

inserto no art. 93, IX da Constituição Federal.

Embargos providos.
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EMBARGANTE: AILTONDAMASCENA DODÔ

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO

Egrégia Turma:

Trata-se de EMBARGOS INFRINGENTES interpostos por AILTON

DAMASCENA DODÔ em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal desta

Corte, que negou provimento ao Recurso de Apelação n. 44305/2012 para redimensionar sua

pena, assim como negou a exclusão da pena de perda do cargo de Cabo da Polícia Militar do

Estado de Mato Grosso.

O Embargante foi condenado pela prática dos crimes de porte ilegal de

arma de fogo e tráfico de drogas, recebendo a pena de 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 6 (seis)

dias de reclusão, em regime fechado. Irresignado interpôs recurso de Apelação visando o

afastamento do delito de porte de arma, já que a seu viso, por ser policialmilitar, sua função por

si só lhe outorgava porte de armas, e, ainda, pretendia maior redução da causa especial de

diminuiçãode pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; por fim, requereu a exclusão da

condenação da perda de seu cargo de PolicialMilitar porquanto não houve fundamentação.

Seu recurso, por maioria, foi improvido, restando, perfectibilizado

divergência quanto à perda do cargo de policial militar. O Relator, Desembargador Manoel

Ornellas de Almeida, reconheceu a ausência de fundamentação quanto ao referido reproche,

contudo, o 1º Vogal, Desembargador Paulo da Cunha, acompanhado pela Dra. Nilza Pôssas de

Carvalho, negaram provimento ao recurso.

Desta feita, o Embargante interpôs o presente recurso, pugnando pelo

prevalecimento do voto sobrepujado para que seja excluída a condenação concernente a perda

do cargo, por completa ausência de fundamentação.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, às

fls. 224/228, pelo desprovimento dos presentes embargos infringentes.

É o relatório.
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P A R E C E R (ORAL)

O SR. DR. JOSÉ DE MEDEIROS

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO(RELATOR)

Egrégia Turma:

Prima facie, vislumbro estarem preenchidos todos os requisitos de

admissibilidade dos embargos infringentes manejados, tanto os extrínsecos (tempestividade e

regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistênciade fato

impeditivo), razão pela qual é imperativo o conhecimento do presente recurso.

Conforme relatado, os presentes EMBARGOS INFRINGENTES

possuem como principal escopo fazer prevalecer o voto vencido, favorável ao Embargante, da

lavra do eminente Des. Manoel Ornellas de Almeida, que reconheceu a ausência de

fundamentação para a declaração da perda do cargo de Cabo Policial Militar ocupado pelo

Embargante.

Em contrapartida, o voto vencedor, proferido pelo ínclito Des. Paulo da

Cunha, sustentou que havia fundamentação para o reconhecimento da referida apenação. Veja:

“Quanto aos termos da condenação propriamente dito acompanho na

íntegra os termos do voto do douto Relator, no sentido de negar provimento ao

apelo, mantendo a decisão singular.

Todavia, no tocante à pena acessória de perda da função pública,

entendo que está devidamente fundamentada a sua incidência no caso dos autos,

pois se trata de policial militar, o qual foi surpreendido transportando grande

quantidade de entorpecente.

A propósito, foi-lhe, inclusive, negado o direito de recorrer em

liberdade, sob o argumento de que "o crime pelo qual o acusado é condenado

repercutiu de forma extremamente grave no seio social, causando sérios abalos a
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ordem pública. E isso se deu pelo fato, repito, de que o acusado é policial militar e

o seu envolvimento com o crime demonstra o grave momento pelo qual o país

passa, qual seja de agentes criminosos infiltrados na estrutura social." (fls. 107)

Logo, no caso dos autos, ainda que de forma sucinta, o magistrado

singular fundamentou devidamente a perda da função pública, quando da

imposição de sanção penal superior à quatro anos de reclusão.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo”.

A despeito dos judiciosos argumentos lançados pelo Desembargador

Paulo da Cunha, data maxima vênia, comungo do posicionamento propalado pelo

DesembargadorManoel Ornellas de Almeida,no sentido de que quando Magistrado sentenciante

limitou-se a dizer que “na forma do que prevê o art. 92, inciso I, ‘b’ do Código penal,

determino a perda do cargo de policial’, houve oceânico distanciamento do princípio da

fundamentação, insculpidono art. 93, IX da Constituição Federal.

O retalhamento interpretativo feito pelo voto do Desembargador Paulo

da cunha, no sentido de buscar os argumentos lançados na sentença para manter o Embargante

preso não podem ser elastecidos para alcançar a pujança argumentativa que requer uma decisão

que declara a perda do cargo de um servidor público.

Aliás, como bem sobrelevado pelo Desembargador Manoel Ornellas, o

parágrafo único do art. 92 do CP é cristalino ao dispor que “os efeitos de que trata este artigo

não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença”.

A defesa do Embargante, em pesquisa na jurisprudência deste Egrégio

Tribunal de Justiça (fls. 231/244-TJ/MT), encontrou precedente reconhecendo, em caso

semelhante, que a ausência de fundamentação contamina a declaração da perda de cargo. Este

julgado, inclusive,é de relatoria do ExcelentíssimoDesembargador Paulo da Cunha. In verbis:

“DIREITO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE

ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33 DA LEI N.

11.343/2006 - EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA DO ACUSADO - MOTIVAÇÃO

INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENABASE

REDIMENSIONADA - REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO -

RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DESCRITA NO ARTIGO 33,
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§ 4º, DA LEI N. 11.343/2006 - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS NÃO

PREENCHIDOS - PERDA DO CARGO OU FUNÇÃO - AUSÊNCIA DE

FUNDAMENTAÇÃO - AFASTAMENTO- RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

Deve ser acolhida a irresignação da defesa do réu na medida em que

reavaliados os parâmetros do artigo 59 do Código Penal, observa-se que a diretriz

quanto aos antecedentes, personalidade, motivos e consequências do crime

merecem reforma.

Embora a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos de

reclusão, o crime de tráfico de entorpecentes pelo qual restou condenado o apelante

ocorreu após o advento da Lei n. 11.464/2007 que introduziu nova redação ao

artigo 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, e estabeleceu o regime inicial fechado aos

condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados.

Inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º

daLei n. 11.343/06, pois, apesar da primariedade do acusado, há dedicação à

atividade criminosa como impedimento à pretensão defensiva.

No caso concreto, o magistrado limitou-se a declarar a perda da função

e do cargo público exercidos pelo réu, deixando de expor os motivos da necessidade

de incidência desses efeitos específicos, contrariando, assim, expressa disposição

legal. Impõe-se, portanto, o afastamento de tal decreto.

(PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº 84519/2011 -

CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE SINOP - APELANTE: ATILIO SOARES DE

SOUZA - APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATOR EXMO. SR. DES.

PAULODA CUNHA).

Aliás, vejam, também entendimento do Superior Tribunalde Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. POLICIAL MILITAR.

CONDENAÇÃO. EFEITOS SECUNDÁRIO DA SENTENÇA. PERDA DO CARGO.

FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. PRONÚNCIA. NULIDADE. INÉRCIA.

ALEGAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA.

1 - A pena de perda do cargo público não é mero efeito da condenação,

devendo, por isso mesmo, ser motivada, o que, aliás, é determinação expressa do
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parágrafo único do art. 92 do Código Penal.

2 - Não há como acolher nulidade da pronúncia se as pechas a ela

imputadas não foram suscitadas no momento oportuno, deixando a defesa

transcorrer mais de seis anos, depois de proferida sentença condenatória e não

provida a apelação respectiva, para impetrar a presente ordem.

3 - Habeas corpus parcialmente concedido, apenas para, mantida a

condenação, reformar parcialmente o acórdão da apelação e anular a sentença na

parte em determinou a perda do cargo, determinando ao juízo de primeiro grau que

profira nova decisão, no particular, fundamentadamente, conforme os ditames

legais.

(HC 148.159/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,

SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2012, DJe 20/08/2012)

Não é de hoje, mas tenho me preocupado e muito com a questão de

julgados deste Poder que se destoam paradoxalmente entre si. Numa das últimas Sessões do

Tribunal Pleno, inclusive, o Desembargador Luiz Carlos da Costa, apreciando questão

relacionada aos servidores contratados que foram exonerados após vários anos de serviço,

modificou seu posicionamento naquele particular, pois na oportunidade se faziam presentes mais

julgadores com entendimento que levava a resultado diverso do que prevalecia no Pleno quando

o quorum estava completo. De forma louvável, enalteceu a questão da segurança jurídica.

Mutatis mutantis, é o que deve se ter em perspectiva, notadamente em face do julgado da

PrimeiraCâmara trazido pela defesa do Embargante e colacionado acima

A doutrina, especialmente a processual civil, vem edificando o princípio

da proteção à confiança, consubstanciado no viés subjetivo da segurança jurídica, aplicável à

espécie.

Em verdade, causa-me sobremodo desconforto julgar no sentido de

manter um servidor numa das Corporações mais importantes em um Estado de Direito, que é a

Polícia Militar, vista metaforicamente, como a ponta de uma lança, se enxergarmos a justiça

penal como uma lança. É ela que é acionada em primeiro lugar pelo cidadão diante de um injusto

penal. É inimaginável excogitar um policial militar condenado por tráfico, prendendo outros

traficantes. Me pergunto como ficaria a credibilidadeda instituição nessa circunstância?
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O Embargante foi preso com 25 kg de cocaína pura e, ainda, portando

ilegalmentearma de fogo. Todavia, não podemos esquecer que o Poder Judiciário, via de regra, é

um órgão vinculado a um ordenamento jurídico e a nossa Lei Maior determina que todas as

decisões judiciais sejam fundamentadas (CF., art. 93, IX). Tal preceito foi inobservado em

primeira instância.O Estado-Juiz, lamentavelmente,falhou.

Contudo, o mal só não é maior porque a seara judicial não se confunde

com as demais, restando livre o caminho administrativo para que o Estado-Administração,

eventualmente, declare a perda do cargo de Cabo-PM/MT do Embargante.

Diante do exposto, sem maiores delongas, DOU PROVIMENTO aos

presentes Embargos de Infringência e de Nulidade para excluir o efeito secundário da pena

consubstanciado na declaração da perda do cargo do Embargante (PolicialMilitar do Estado de

Mato Grosso), diante da ausência de fundamentação, consoante determinação do art. 92,

parágrafo único do Código Penal, c/c, art. 93, IX da Constituição da República.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (REVISOR)

Egrégia Turma:

Ailton Damascena Dodô opõe os presentes embargos infringentes

para fazer prevalecer o voto vencido da lavra do Exmo. Des. Manoel Ornellas de Almeida que,

ao relatar e julgar o recurso de apelação n.º 44305/2012, também interposto pelo ora

embargante, deu-lhe parcial provimento para excluir da sentença a pena acessória que declarou

a perda do seu cargo de policialmilitar em face de sua condenação pelos crimes tipificados no

artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006 c/c artigo 12, da Lei 10.826/2003.

Em suas razões recursais (fls. 204/220) sustenta que os efeitos

extrapenais específicos da condenação devem ser objeto de fundamentação por parte do

Magistrado, sob pena de violação ao artigo 93, IX, da Carta Maior, destacando que na hipótese

“...o douto Magistrado fez mera referência ao dispositivo legal do Código Penal em sua
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sentença...” (sic – fl. 215).

As respectivas contrarrazões recursais ofertadas pela douta

Procuradoria Geral de Justiça são vistas às fls. 224/228, pugnando-se pelo improvimento do

recurso interposto.

Às fls. 231/232 é vista petição do ora Embargante postulando a juntada

de acórdão da Relatoria do Exmo. Des. Paulo da Cunha que trataria de caso análogo ao

presente e onde o referido Membro teria proferido voto em sentido contrário àquele que

exarou no presente caso na condição de Revisor e subsequente Redator Designado do recurso

de apelação.

Em decisão lançada à fl. 248 o Exmo. Des. Paulo da Cunha admitiu os

embargos opostos, determinando sua regular distribuição, o que foi cumprido à fl. 250 e

estando com relatório lançado às fls. 255/256 pelo Exmo. Des. Pedro Sakamoto, vieram-meos

autos conclusos para revisão.

É a síntese do necessário.

Da análise dos autos verifica-se que ao proferir o voto vencedor, eis que

acompanhado pela Exma. Dra. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (Vogal na Apelação n.º

44305/2012), assim fundamentou o então Revisor,Exmo. Des. Paulo da Cunha, “in litteris”:

“...Quanto aos termos da condenação propriamente dita acompanho na

íntegra os termos do voto do douto Relator, no sentido de negar provimento ao

apelo, mantendo a decisão singular.

Todavia, no tocante à pena acessória de perda da função pública,

entendo que está devidamente fundamentada a sua incidência no caso dos autos,

pois se trata de policial militar, o qual foi surpreendido transportando grande

quantidade de entorpecente.

A propósito, foi-lhe, inclusive, negado o direito de recorrer em

liberdade, sob o argumento de que ‘o crime pelo qual o acusado é condenado

repercutiu de forma extremamente grave no seio social, causando sérios abalos a

ordem pública. E isso se deu pelo fato, repito, de que o acusado é policial militar e

o seu envolvimento com o crime demonstra o grave momento pelo qual o país

passa, qual seja, de agentes criminosos infiltrados na estrutura social’ (fls. 107).
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Logo, no caso dos autos, ainda que de forma sucinta, o magistrado

singular fundamentou devidamente a perda da função pública, quando da

imposição de sanção penal superior à quatro anos de reclusão...” (grifei – fls.

195/196).

Da r. sentença monocrática realmente se extrai que no seu dispositivo

restringiu-se o MM. Juízo “a quo” a consignar que “...na forma do que prevê o artigo 92,

inciso I, ‘b’, do Código Penal, determino a perda do cargo de policial militar...” (sic – fl. 107),

entretanto, como já afirmado por várias vezes pelo Pretório Excelso, a sentença deve ser lida em

seu todo (STF - HC 115994 / DF - DISTRITO FEDERAL

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – Relatora:  Min. CÁRMEN LÚCIA -

Julgamento:  02/04/2013 - Órgão Julgador:  Segunda Turma).

Isso porque é justamente da sua fundamentação que deflui a comprovação

de que no dia 26/10/2011, por volta das 12h:15min, na Rua Ângelo Gajardoni, s/n, Vila Ebeck,

no municípiode Pontes e Lacerda, o Embargante foi preso mantendo em depósito 25.799,45Kg

(vinte e cinco quilos, setecentas e noventa e nove gramas e quarenta e cinco centigramas) de

substância entorpecente denominada cocaína, restando caracterizado o crime previsto no artigo

33, da Lei n.º 11.343/2006 e, nessa mesma data, hora e local, o mesmo ainda possuía arma de

fogo tipo revólver, calibre 22, marca Taurus, número 127922, com 06 munições intactas, sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, resultando em relação ao

primeiro crime a condenação em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a

ser cumpridos em regime inicial fechado, além do pagamento de 404 (quatrocentos e quatro)

dias-multa, à base de 1/20 (um vigésimo) do valor do salário mínimovigente ao tempo do fato e

para este último a pena de 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, além do

pagamento de 10 (dez) dias-multa, também à base de 1/20 (um vigésimo) do valor do salário

mínimovigente ao tempo do fato.

Assim, por mais que a perda do cargo efetivamente não decorra de efeito

automático da condenação, a sentença monocrática, repita-se, lida no seu todo, não pode ser

reputada como carente de fundamentação, porquanto se trata de policial militar surpreendido

com vultosa quantidade de entorpecente (mais de vinte e cinco quilos de cocaína), de quem se

esperava, sobretudo pela da natureza da função, prevenir e combater os ilícitos, revelando sua
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conduta inequívoca violação de dever para com a Administração Pública, além da frustração dos

valores básicos da Instituição que integra e representa.

E, ainda que dosada em patamar um tanto desproporcional com a

quantidade e natureza da droga apreendida em seu poder, a pena imposta a Ailton Damascena

Dodô superou o “quantum” de quatro anos, apontado no artigo 92, I, “b”, do Código Penal,

sem olvidar que, na hipótese, pode-se afirmar a existência de violação de dever para com a

Administração Pública, caso em que a exigência é inclusive reduzida à pena igual ou superior a

um ano (artigo 92, I, “a”, do CP), tendo em vista que o crime, embora não tenha sido praticado

com abuso de poder – porque não estava o ora Embargante de serviço, nem se valeu do cargo –,

inequivocamenteostentava, ao tempo do crime, a condição de policialmilitar,vejamos:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXECUÇÃO. REGIME

PRISIONAL FECHADO. DELITO COMETIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI

11.464/07. FIXAÇÃO EM MODO DIVERSO DO MAIS GRAVOSO.

POSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO POR POLICIAL CIVIL. GRAVIDADE

CONCRETA.MODO MAIS SEVERO.

(...) PERDA DO CARGO PÚBLICO. PRETENDIDO AFASTAMENTO.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRATICADO POR POLICIAL. PENA

FIXADA EM 4 (QUATRO) ANOS. VIOLAÇÃO DE DEVER PARA COM A

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 92, I, A, DO CP.

EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO. DECISÃO MOTIVADA.

COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.

1. Tratando-se de crime punido com reprimenda superior a 1 (um) ano

de reclusão e cometido com violação de dever para com a Administração Pública,

pois o paciente, ao tempo do delito, era policial civil, não há ilegalidade no

acórdão condenatório no ponto em que lhe impôs a perda do cargo público, já

que expôs, fundamentadamente, os motivos pelos quais considerava devida a

imposição da medida, efeito extrapenal da condenação. Exegese do art. 92, I, a,

do CP.

(...)”(grifei)

(STJ - HC 213.866/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
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julgado em 17/05/2012, DJe 30/05/2012).

Finalmente, imperioso registrar que o v. acórdão paradigma juntado pelo

Embargante às fls. 233/245, muito embora abarque tese jurídica idêntica, revela circunstâncias

fático-probatórias bem distintas destes autos, de sorte que não compromete em nada a posição

diametralmenteoposta adotada pelo Exmo. Des. Paulo da Cunha naquele caso em concreto.

Com essas considerações, nego provimento aos embargos infringentes

opostos por Ailton Damascena Dodô.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (1º.

VOGAL)

Sou autor do voto divergente na Câmara e vou mantê-lo, porque entendo

que não posso substituir o juiz.

A sentença realmente é fundamentada no sentido de lhe aplicar a pena

pelo crime de tráfico, que na forma que ele praticou é dos mais graves. São vinte e cinco quilos

de droga, arma, e a fundamentação para a aplicação da pena.

A perda do cargo há o art. 92, inc. I, é necessário que o juiz fundamente

a perda do cargo, porque não se trata disso na esfera penal.

Ele deve sim perder o cargo, como deve ter perdido na corporação

militar, mas como efeito da sentença o juiz apenas não pode dizer como foi dito: “...na forma

como prevê o art. 92, inc.I, B, do Código Penal, determino a perda do cargo de policial

militar”.

Aqui o art. 92 do CP, não diz que ele estava com vinte e cinco quilos de

droga, que ele é militar, que estava armado. Não diz nada disso, então não tem fundamentação

nenhuma.

Entendo que o caso é grave, que ele deve perder o cargo, mas se o juiz

não fez, continuo com o entendimento que vejo as coisas como elas me apresentam, e não posso
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substituir o juiz.

Mantenho o voto proferido na Apelação 44305/2012, e acompanho o

Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULODA CUNHA (2º. VOGAL)

Acompanho o voto do Revisor, negando provimento ao recurso..

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA(3º. VOGAL)

Senhor Presidente:

Se não houve a fundamentação da sentença, e o douto juiz não o fez

constar, nós não podemos suplementar a decisão em grau de embargos.

Com essas considerações, acompanho o voto do douto Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (4º. VOGAL)

Acompanho o voto do Revisor para desprover o recurso, porque o ato

decisório não é resposta a quesito, não é resposta a questionário.

Se há toda uma fundamentação posta para atribuir a um policial militar

ou policial civil, que tem por dever de ofício a preservação da ordem, envolver-se em tráfico

desse nível, para suportar uma pena privativa de liberdade da forma que foi proposta, parece-me

uma contradição exigir uma coisa a mais para dizer que ele deva perder as funções, porque é o
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que se espera por óbvio.

Um policialmilitar que tem por dever manter a ordem pública e evitar a

prática de crimes, se envolver com o tráfico de droga, dentro de uma condição criminosa como

ele se viu, é de inteligênciado próprio decisum ser incompatívelpara exercício da função publica.

Portanto está absolutamente demonstrado e provado que ele deva perder

a função, e acompanho o voto do Revisor para desprover os embargos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA(5º. VOGAL)

Egrégia Turma:

Não obstante o saber jurídico do revisor, hei por bem acompanhar o voto

do relator para dar provimento aos presentes embargos infringentes e de nulidade para excluir o

efeito secundário da condenação, relativo à perda do cargo do embargante (integrante da Polícia

Militar do Estado de Mato Grosso).

Isso porque, embora a perda do cargo público, consoante estabelece o

art. 92, inciso I, c/c parágrafo único, do Código Penal, seja efeito extrapenal específico da

condenação, não se pode deixar de registrar que, tal efeito não é automático, devendo, por isso

mesmo, ser motivadamente declarado na sentença condenatória, sob pena de violação ao

preceito constitucional que norteia a prolação das decisões judiciais,previsto no inciso IX do art.

93 da Constituição Federal.

Ainda nessa senda, impôs-se assinalar, que ao decretar a perda do cargo

público, incumbe ao magistrado, motivar as razões de sua decisão, de forma concreta e

vinculadamente, sopesando as peculiaridades do caso concreto com as funções desempenhadas

pelo servidor, a fim de concluir sobre a necessidade da imposição da medida. Nesse sentido é a

orientação do Superior Tribunal de Justiça, exarada no HC 148.159/BA, relatado pela Ministra

Maria Thereza de AssisMoura, mencionado no voto do relator.

Na hipótese dos autos, conquanto deva ser reconhecida a
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incompatibilidade da conduta perpetrada pelo embargante (acusado pela prática do crime de

tráfico de substância entorpecente) com a função pública, tendo em vista que, em virtude das

funções que exercia, à época dos fatos, era esperado dele, justamente, conduta diversa, isto é, a

de coibir o cometimento de condutas ilícitas, observa-se que o juízo monocrático não observou a

norma preconizada no parágrafo único do art. 92 da Lei Material Penal, deixando de indicar as

razões de seu entendimento, quando da prolação do decreto judicialvergastado.

Destarte, com fulcro no art. 92, parágrafo único do Código Penal c/c 93,

IX da Constituição Federal, dou provimento a estes embargos infringentes para prevalecer o

voto vencido, prolatado pelo Desembargador Manoel Ornellas de Almeida, excluindo da

sentença o efeito secundário da pena no que tange a declaração da perda do cargo do

embargante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALBERTOFERREIRA PAES(6º. VOGAL)

Senhor Presidente:

Senhor Presidente:

O EminenteRevisor com a propriedade que lhe é peculiar pôs estreme de

incertezas que a sentença vem de ser constituída de relatório, motivação e disposição.

A motivação restou impregnada, à saciedade, de elementos a dar conta

da prática criminosa, prestando-se a substrato seja à inflição da sanção principal seja da

acessória.

Ora, se da motivação abundam elementos bastantes à imposição da pena

principal, qual seja, privativa de liberdade, a fortiori sobejam outros tantos a dar pela perda do

cargo público [acessória].

De ver-se, por imperativo, que vem de ser forçoso ter a sentença em

perspectiva contextualizada. De todo desarrazoado pretender a motivação divorciada da parte

dispositiva!
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Por conseguinte, nenhures nos é dado deparar qualquer sorte de

incorreção na sentença posta em Primeira Instância.

Acompanho, por isso mesmo, o eminenteRevisor.

.
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A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE

CÂMARASCRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a

Presidência do DES. MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora,

composta pelo DES. PEDRO SAKAMOTO (Relator), DES. RONDON BASSIL DOWER

FILHO (Revisor), DES. MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (1º Vogal), DES. PAULODA

CUNHA (2º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA(3º Vogal), DES. RUI RAMOS

RIBEIRO (4º Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (5º Vogal) e DES. ALBERTO

FERREIRA DE SOUZA (6º Vogal), proferiu a seguinte decisão: EMBARGOS PROVIDOS,

FACE AO EMPATE DE VOTOS, CONSIDERANDO A DECISÃO MAIS BENÉFICA

AO RÉU, NOS TERMOS DO § 1º DO ART.615 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Cuiabá, 4 de julho de 2013.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - PRESIDENTE
DA TURMADE CÂMARASCRIMINAIS REUNIDAS

---------------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORPEDRO SAKAMOTO- RELATOR

---------------------------------------------------------------------------------------------------
PROCURADORDE JUSTIÇA
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