
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.762.112 - MT (2018/0218898-8)
  

RELATORA : MINISTRA LAURITA VAZ
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
RECORRIDO : FERNANDO PEREIRA DE ANDRADE 
ADVOGADO : ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI  

- MT007645 
RECORRIDO : JULIO CESAR MARTINS VIEIRA DA ROCHA 
ADVOGADOS : MARCIANO XAVIER DAS NEVES  - MT011190 
   JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS  - MT022458 

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TORTURA. POLICIAL MILITAR. 
DOSIMETRIA. AGENTE PÚBLICO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. 
BIS IN IDEM. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. REEXAME DOS FATOS E 
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. PERDA DO CARGO 
PÚBLICO. EFEITO AUTOMÁTICO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES 
FUNCIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ESPECIAL 
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. Não é possível utilizar a condição de agente público para exasperar a 
pena-base, na primeira fase da dosimetria, e concomitantemente, para aplicar a 
causa de aumento de pena prevista no art. 1.º, § 4.º, inciso I, da Lei n.º 9.455/97, 
sob pena de bis in idem.

2. A corte estadual concluiu que a violência e o sofrimento físico 
impostos à vítima no caso em apreço não extrapolaram aqueles inerentes à 
prática do crime de tortura. A revisão desta constatação fática exigiria reexame 
fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, nos termos da Súmula 
n.º 7 desta Corte Superior.

3.  Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma 
vez reconhecida a prática do crime de tortura, de acordo com a legislação 
especial aplicável a este delito, a perda do cargo público é efeito automático e 
obrigatório da condenação. 

4. Embora fosse dispensável na hipótese, o Juízo de origem fundamentou 
concreta e pormenorizadamente a necessidade da imposição da sanção de perda 
do cargo público em razão da violação dos deveres do funcionário estatal (policial 
militar) para com a Administração Pública.

5. A alegação defensiva de que não seria possível a perda do cargo em 
razão da superveniente aposentadoria do Recorrido Júlio César não foi examinada 
no acórdão recorrido e a referida passagem para a inatividade não se encontra 
comprovada nos autos. Em todo caso, a Corte Especial do Superior Tribunal de 
Justiça, no julgamento das Ações Penais n.º 825/DF e 841/DF, decidiu que o fato 
de o Acusado encontrar-se na inatividade não impede a imposição da sanção de 
perda do cargo público, considerada a independência da esfera penal.

6. Não se está a tratar, nestes autos, de cassação de aposentadoria, mas 
de simples reconhecimento, no âmbito penal, da necessidade de decreto de perda 
do cargo e da presença dos fundamentos necessários para a imposição desta 
sanção. Eventuais reflexos previdenciários da decisão penal deverão ser 
discutidos no âmbito próprio.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido 
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para restabelecer a sanção de perda do cargo público imposta a JÚLIO CÉSAR 
MARTINS VIEIRA DA ROCHA, nos termos da sentença condenatória.

 

  

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Sexta Turma 
do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir,  
prosseguindo no julgamento, após o voto vista do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior não 
conhecendo do recurso, sendo acompanhado pelo Sr. Ministro Antônio Saldanha Palheiro e o 
voto do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz conhecendo parcialmente do recurso e, nesta extensão 
dando-lhe provimento, sendo acompanhado pelo Sr. Ministro Nefi Cordeiro, por maioria, 
conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar-lhe provimento, nos termos do voto da 
Sra. Ministra Relatora. Votaram vencidos os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior (voto-vista) e 
Antonio Saldanha Palheiro. 

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e Nefi Cordeiro votaram com a Sra. 
Ministra Relatora. 

Brasília (DF), 17 de setembro de 2019(Data do Julgamento)

MINISTRA LAURITA VAZ 
Relatora
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.762.112 - MT (2018/0218898-8)
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
RECORRIDO : FERNANDO PEREIRA DE ANDRADE 
ADVOGADO : ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI  

- MT007645 
RECORRIDO : JULIO CESAR MARTINS VIEIRA DA ROCHA 
ADVOGADOS : MARCIANO XAVIER DAS NEVES  - MT011190 
   JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS  - MT022458 

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ: 

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da 

Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade 

federativa (Apelação Criminal n.º 78335/2017).

Consta nos autos que os Recorridos foram condenados como incursos no art.  1.º, 

§ 4.º, incisos I e III, da Lei n.º 9.455/97, às penas de: a) 5 (cinco) anos de reclusão, em regime 

inicial semiaberto, 62 (sessenta e dois) dias-multa e perda do cargo público quanto a JÚLIO 

CÉSAR MARTINS VIEIRA DA ROCHA; e b) 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) 

de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 60 (sessenta) dias-multa quanto a FERNANDO 

PEREIRA DE ANDRADE (fls. 264-302).

Irresignada, a Defesa recorreu ao Tribunal de origem, que deu parcial provimento 

à apelação, reduzindo as penas impostas nos seguintes termos:

"1) FERNANDO PEREIRA DE ANDRADE para 2 (dois) anos de 
reclusão, em regime inicial aberto;

2) JULIO CESAR MARTINS VIEIRA DA ROCHA para 2 (dois) anos 
e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, afastada a perda da 
investidura militar [praça]." (Fls. 419-420).

Nas razões do recurso especial, o Parquet estadual argumenta que o acórdão 

recorrido contrariou o disposto no art. 59 do Código Penal, uma vez que "o modo como os réus 

realizaram o comportamento criminoso, mediante socos e pontapés e aplicação de choques 

elétricos na vítima, impondo-lhe intenso sofrimento físico e mental, revelando total 

desprezo à dignidade humana, é altamente reprovável e, por si só, autoriza a aplicação da 

pena acima do mínimo legal" (Fl. 430).

Alega-se, ainda, negativa de vigência ao art. 1.º, § 5.º, da Lei n.º  9.455/97, 
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asseverando-se que "a perda do cargo público traduz-se em mero efeito automático da 

sentença condenatória penal quando se tratar de crime de tortura, pois cuida-se de efeito 

extrapenal cumulativo, genérico, automático e obrigatório da condenação, conforme 

disposto no § 5º , do art. 1°, da Lei n.° 9.455/97" (fl. 437).

Contrarrazões às fls. 441-459 e 462-468.

O Ministério Público Federal, em parecer do Procurador Regional Manoel 

Pastana, opinou pelo provimento do recurso especial (fls. 489-491).

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.762.112 - MT (2018/0218898-8)
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TORTURA. POLICIAL MILITAR. 
DOSIMETRIA. AGENTE PÚBLICO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. 
BIS IN IDEM. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. REEXAME DOS FATOS E 
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. PERDA DO CARGO 
PÚBLICO. EFEITO AUTOMÁTICO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES 
FUNCIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ESPECIAL 
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. Não é possível utilizar a condição de agente público para exasperar a 
pena-base, na primeira fase da dosimetria, e concomitantemente, para aplicar a 
causa de aumento de pena prevista no art. 1.º, § 4.º, inciso I, da Lei n.º 9.455/97, 
sob pena de bis in idem.

2. A corte estadual concluiu que a violência e o sofrimento físico 
impostos à vítima no caso em apreço não extrapolaram aqueles inerentes à 
prática do crime de tortura. A revisão desta constatação fática exigiria reexame 
fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, nos termos da Súmula 
n.º 7 desta Corte Superior.

3.  Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma 
vez reconhecida a prática do crime de tortura, de acordo com a legislação 
especial aplicável a este delito, a perda do cargo público é efeito automático e 
obrigatório da condenação. 

4. Embora fosse dispensável na hipótese, o Juízo de origem fundamentou 
concreta e pormenorizadamente a necessidade da imposição da sanção de perda 
do cargo público em razão da violação dos deveres do funcionário estatal (policial 
militar) para com a Administração Pública.

5. A alegação defensiva de que não seria possível a perda do cargo em 
razão da superveniente aposentadoria do Recorrido Júlio César não foi examinada 
no acórdão recorrido e a referida passagem para a inatividade não se encontra 
comprovada nos autos. Em todo caso, a Corte Especial do Superior Tribunal de 
Justiça, no julgamento das Ações Penais n.º 825/DF e 841/DF, decidiu que o fato 
de o Acusado encontrar-se na inatividade não impede a imposição da sanção de 
perda do cargo público, considerada a independência da esfera penal.

6. Não se está a tratar, nestes autos, de cassação de aposentadoria, mas 
de simples reconhecimento, no âmbito penal, da necessidade de decreto de perda 
do cargo e da presença dos fundamentos necessários para a imposição desta 
sanção. Eventuais reflexos previdenciários da decisão penal deverão ser 
discutidos no âmbito próprio.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido 
para restabelecer a sanção de perda do cargo público imposta a JÚLIO CÉSAR 
MARTINS VIEIRA DA ROCHA, nos termos da sentença condenatória.

  

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA LAURITA VAZ (RELATORA): 
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De início, no tocante à alegada ofensa ao art. 59 do Código Penal, constata-se 

que o Juízo de origem havia fixado as penas-base dos Recorridos acima do mínimo legal, com 

amparo nos seguintes fundamentos:

"a) Em relação a Júlio Cesar Martins Vieira da Rocha:
Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP: 

O réu agiu com dolo direto. Seu comportamento foi extremamente 
reprovável por conta do alto nível de perversidade que cometeu o crime e 
da sua condição de servidor público, integrando uma corporação da policial 
militar que tem como função precípua a manutenção da ordem social e o 
combate à criminalidade, tendo o dever de servir como exemplo de bom 
cidadão e agir sempre de acordo com a Lei, sem se prevalecer da 
agressividade, da tortura do suspeito, para obter informação e obrigá-lo à 
confissão. Não possui antecedentes criminais. Conduta social não pode ser 
aferida para fins de aumentar a pena, eis que dentro dos padrões normais 
(família, endereço fixo, emprego lícito). A personalidade do réu não pode 
ser avaliada pela ausência de elementos indicadores nos autos, eis que 
afeta à índole, senso moral e emocional de cada indivíduo. Os motivos para 
o cometimento do crime foram os inerentes ao tipo penal. As consequências 
extrapenais do crime foram graves, vez que a atitude do réu desmoraliza a 
polícia militar, fazendo a sociedade se sentir desamparada.

Em face disto, verificando que as circunstâncias desfavoráveis são 
preponderantes, fixo-lhe a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 
(cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/30 do salário mínimo 
vigente à época do fato. 

[...]
b) Em relação a Fernando Pereira de Andrade
Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP: 

O réu agiu com dolo direto. Seu comportamento foi extremamente 
reprovável por conta do alto nível de perversidade que cometeu o crime. 
Não possui antecedentes criminais. Conduta social não pode ser aferida 
para fins de aumentar a pena, eis que dentro dos padrões normais (família, 
endereço fixo, emprego lícito). A personalidade do réu não pode ser 
avaliada pela ausência de elementos indicadores nos autos, eis que afeta à 
índole, senso moral e emocional de cada indivíduo. Os motivos para o 
cometimento do crime foram os inerentes ao tipo penal. As consequências 
extrapenais do crime foram graves, vez que a vítima sofreu uma violência 
física e mental desnecessária e arbitrária.

Em face disto, verificando que as circunstâncias desfavoráveis são 
preponderantes, fixo-lhe a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 
(cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/30 do salário mínimo 
vigente à época do fato. "(Fl. 294-300, sem grifos no original).

Contudo, no julgamento da apelação, a Corte de origem reformou a dosimetria e 

reduziu as penas-base dos Recorridos ao mínimo legal. 

A esse respeito, asseverou-se, no aresto estadual, que a violência e a 
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perversidade empregadas na espécie em apreço não ultrapassaram àquelas inerentes à própria 

natureza do crime de tortura e que a circunstância de o réu JÚLIO CÉSAR ser servidor público 

militar já seria utilizada, na terceira fase da dosimetria, para aplicar a causa de aumento de pena 

prevista no art. 1.º, § 4.º, da Lei n.º 9.455/97 (fl. 416).  

De fato, o entendimento adotado no acórdão estadual está em harmonia com a 

jurisprudência desta Corte Superior. Confira-se:

"DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DELITO 
PRATICADO POR POLICIAIS MILITARES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 
DESFAVORÁVEIS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. BIS IN IDEM. 
IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO AO QUANTUM 
DA PENA. INSURGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Na condenação, atento às peculiaridades do caso, deve o 
magistrado sentenciante guiar-se pelas circunstâncias judiciais 
relacionadas no "caput" do artigo 59 do Código Penal, inexistindo critério 
puramente objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa 
discricionariedade do órgão julgador.

2. Todavia, para tanto, exige-se que sejam apontadas 
circunstâncias concretas do fato criminoso, pois é justamente a motivação 
da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na 
aplicação da resposta penal.

3. Na espécie, a culpabilidade e as circunstâncias do crime foram 
consideradas desfavoráveis em razão da condição dos agentes (policiais 
militares) e local do crime (dentro da repartição pública). Contudo, esses 
elementos não podem ser utilizados para exasperar a pena-base, pois o fato 
de serem agentes públicos incidiu como causa especial de aumento de pena 
na terceira fase da dosimetria (art. 1º, § 4º, inciso I, da Lei n. 9.455/97), o 
que ensejou o vedado bis in idem.

4. Afastada a dupla incidência desfavorável e redimensionada a 
sanção básica para o mínimo legal, o regime inicial aberto mostra-se 
adequado e proporcional na hipótese dos autos.

5. Agravo Regimental parcialmente provido para redimensionar a 
pena privativa de liberdade e adequar o regime prisional inicial." (AgRg no AREsp 
592.337/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 
22/08/2017, DJe 30/08/2017; sem grifos no original.

Ademais, não é possível, no recurso especial, reexaminar o acervo probatório 

para verificar se a conduta praticada extrapolou a violência inerente ao tipo penal da tortura. De 

fato, se a Corte estadual conclui não haver elementos concretos aptos a justificar a fixação da 

pena-base acima do mínimo legal, a revisão deste entendimento exigiria ampla discussão sobre 

fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n.º 7 desta Corte Superior.

De outra parte, observa-se que efetivamente houve violação ao art. 1.º, § 5.º, da 

Lei n.º 9.455/97, pois, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez 
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reconhecida a prática do crime de tortura, de acordo com a legislação especial aplicável a este 

delito, a perda do cargo público é efeito automático e obrigatório da condenação. 

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
CRIME DE TORTURA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA N. 7/STJ. PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO DA 
CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL 
SUPOSTAMENTE VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 
N. 284/STF.

1. O pedido de absolvição, sob o argumento de ausência de provas 
da autoria e da materialidade delitivas, demandaria imprescindível reexame 
dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso no âmbito do 
recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. 

2. 'A perda do cargo, função ou emprego público é efeito 
automático da condenação pela prática do crime de tortura, não sendo 
necessária fundamentação concreta para a sua aplicação' (AgRg no Ag 
1388953/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 
TURMA, julgado em 20/6/2013, DJe 28/6/2013, grifei) 

3. Os recorrentes deixaram de apontar, de maneira clara e 
específica, os dispositivos legais que amparavam as suas teses, o que 
representa inafastável deficiência recursal a atrair o óbice da Súmula n. 
284/STF.

4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AgRg no AREsp 
1079767/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA 
TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017; sem grifos no original.)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NÃO 
CONHECIMENTO DO WRIT. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE E/OU 
IMPROCEDÊNCIA. TORTURA NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. 
CONDENAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE EFEITO 
INFRINGENTE. PERDA DO CARGO. EFEITO AUTOMÁTICO. PREVISÃO 
LEGAL. CONTRARRAZÕES. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AGRAVO 
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O STJ, assim como o STF, não conhece de habeas corpus utilizado 
em substituição ao recurso próprio ou à revisão criminal, a menos que, à 
vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da 
liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem.

2. A Excelsa Corte, aliás, nos termos de sua Súmula n. 694, entende 
que nem sequer 'cabe habeas corpus contra imposição da pena de exclusão 
de militar ou perda de patente ou função pública [...] (HC n. 131.828/RJ, 
Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJe 2/12/2013).

2. É desnecessária a intimação da parte embargada para 
contrarrazoar o recurso de embargos declaratórios quando seu acolhimento 
destinar-se apenas a suprir omissão relativa a efeito automático da 
condenação, como no caso em exame.
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3. Consoante a sedimentada jurisprudência do STJ, 'a perda do 
cargo, função ou emprego público é efeito automático da condenação pela 
prática do crime de tortura, não sendo necessária fundamentação concreta 
para a sua aplicação' (AgRg no Ag n. 1.388.953/SP, Rel. Ministra Maria 
Thereza Rocha de Assis Moura, 6ª T., DJe 28/06/2013).

4. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 298.751/PB, Rel. 
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 
27/06/2017, DJe de 01/08/2017; sem grifos no original.)

Além disso, embora fosse dispensável, na hipótese em apreço, o Juízo de origem 

fundamentou concreta e pormenorizadamente a necessidade da imposição da sanção de perda do 

cargo público, nos seguintes termos (fl. 297):

"O crime praticado pelo réu não condiz com o cargo de policial 
militar que exerce há anos. O condenado, embora plenamente conhecedor 
dos mandamentos legais, ciente de que tinha o dever de agir com lisura, 
calma, ponderação e controladamente, fez o contrário e agiu em plena 
adesão de vontade com o dono do bar, ora também condenado, torturam um 
suspeito para obterem informação e sua confissão, utilizando-se, para tanto, 
da função que lhe confiou a sociedade.

Assim, não é adequado e seguro permitir que permaneça nos 
quadros do funcionalismo público estadual. Sua conduta viola o dever para 
com a Administração Pública e a pena aplicada é superior a um ano, o que 
se enquadra na hipótese do art. 92, I, alínea 'a', do Código Penal." (Sem 
grifos no original).

Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente 

afirmado a necessidade de decretação da perda do cargo público nos casos em que a conduta 

criminosa demonstra a violação dos deveres do agente com o ente estatal e a infringência dos 

princípios mais básicos da Administração Pública, entre eles o da moralidade e o da 

impessoalidade, o que foi expressamente demonstrado no caso em apreço.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO IDEOLÓGICA 
DE DOCUMENTO PÚBLICO E PREVARICAÇÃO. PRESIDENTE DE 
TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL QUE EMITE DECLARAÇÃO COM 
CARGA IDEOLOGICAMENTE FALSA E QUE RETÉM POR 5 (CINCO) 
MESES RECURSO INTERPOSTO POR EX-PREFEITO, SEM 
ENCAMINHÁ-LO AO RELATOR, MUITO EMBORA O TENHA 
MANUSEADO, IMBUÍDO PELO PROPÓSITO DE SATISFAZER INTERESSE 
PRÓPRIO E DE TERCEIRO, CONSUBSTANCIADO EM IMPEDIR O 
JULGAMENTO DAS CONTAS DO EX-GESTOR PELA CÂMARA 
MUNICIPAL E, ASSIM, EVITAR A INCIDÊNCIA DA LEI DA FICHA LIMPA, 
PERMITINDO A REELEIÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E DA 
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AUTORIA. PERDA DO CARGO COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO. 
IRRELEVÂNCIA DE HAVER OCORRIDO SUBSTITUIÇÃO DE PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 
RECONHECIMENTO DE QUE O RÉU PRATICOU ATO INCOMPATÍVEL 
COM O CARGO POR ELE OCUPADO CONSUBSTANCIA FUNDAMENTO 
SUFICIENTE PARA A DECRETAÇÃO DO EFEITO EXTRAPENAL DE 
PERDA DO CARGO PÚBLICO. EFEITO PENAL DA CONDENAÇÃO. 
CRIMES PRATICADOS COM VIOLAÇÃO DE DEVER PARA COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFEITO 'EX LEGE', BASTANDO SER 
FUNDAMENTADAMENTE DECLARADO. PERDA DO CARGO MOTIVADA 
POR SENTENÇA PENAL. DESNECESSIDADE DE QUORUM 
QUALIFICADO, EXIGÍVEL APENAS PARA DEMISSÃO MOTIVADA POR 
PROCESSO ADMINISTRATIVO.

[...]
98. Remansosa a jurisprudência do STJ no sentido que "O 

reconhecimento de que o réu praticou ato incompatível com o cargo por ele 
ocupado é fundamento suficiente para a decretação do efeito extrapenal de 
perda do cargo público" (AgRg no REsp 1. 613.927/RS, Rel. Ministra Maria 
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/9/2016, DJe 
30/9/2016). Em igual sentido, AgRg nos EDcl no REsp 1.471.044/RJ, Quinta 
Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 11/5/2018. Também: AgRg no 
REsp 1.195.833/MS, Sexta Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, DJe 
8/9/2015. Destaco que todos os precedentes citados tratam de crime de 
falsidade documental, como o que se tem nestes autos.

99. Justamente por se tratar de efeito da condenação, de caráter 
obrigatório sempre que constatadas as premissas constantes no Código 
Penal e diante das características do crime cometido, é inviável que seja 
dissociado da pena aplicada. É dizer: havendo condenação por crime 
praticado com violação de dever para com a Administração Pública, 
reconhecida a inviabilidade de permanência no cargo, não é possível que 
dela se separe o seu efeito, que é a perda do cargo público, na hipótese que 
ora se tem, quando constatados os motivos determinantes e o quantum de 
pena aplicado.

100. Como membro de Tribunal de Contas, cumpria ao réu, acima 
de tudo, zelar pela escorreita aplicação da lei, pela defesa da regularidade 
dos procedimentos e pelo combate ao crime e a quem os pratica. Não foi o 
que fez. Descambando para a ilegalidade o acusado Cícero Amélio, usou do 
poder de que dispunha para propiciar vantagem de cunho pessoal a quem 
teve julgamento desfavorável na Corte, valendo-se da prerrogativa de falar 
em nome do Tribunal, de emitir certidões e declarações e de dar o correto 
seguimento aos recursos interpostos. Optou por beneficiar simpatizante 
político, agindo como se o Tribunal de Contas fosse casa de comércio, onde 
o proprietário age a seu talante, declarando-se aquilo que se entende por 
bem e gerindo a marcha dos processos de acordo com sua própria 
conveniência.

101. A integridade, a probidade e a seriedade são corolários 
inafastáveis do desempenho do relevante cargo de Conselheiro de Tribunal 
de Contas. Nessa esteira, a incidência do efeito de perdimento do cargo é 
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imperativa, como medida adequada, necessária e proporcional, forma de 
preservar a sociedade e a dignidade da Corte de Contas de Alagoas, que 
exige atuar de seus membros impecavelmente probo e íntegro, e sobre os 
quais não deve pairar qualquer suspeita de ato que atente contra a 
moralidade administrativa ou que suscite dúvidas sobre sua legalidade.

102. Evidentemente, diante do que se tem nos autos, não ostenta o 
acusado os padrões éticos aceitáveis ao desempenho de função estatal, a par 
de ter vilipendiado os princípios mais básicos e constitucionais que norteiam 
a Administração, designadamente o da moralidade. Não é admissível que 
aquele que faltou para com o dever de lealdade e boa-fé para com o Estado 
possa prosseguir no desempenho de relevante função. Dessa forma, a 
demissão é de rigor.[...] (APn 830/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
CORTE ESPECIAL, julgado em 06/02/2019, DJe de 02/04/2019; sem grifos no 
original).

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. 
DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA. 
CONCUSSÃO. CRIME PREVISTO NO ART. 316 DO CÓDIGO PENAL. 
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO PENAL JULGADA 
PARCIALMENTE PROCEDENTE. 

[...]
3. DAS PENAS 3.1 - Condenação de Mauro José do Nascimento 

Campello às penas de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 60 
(sessenta) dias-multa, estabelecidos à razão unitária de 1 (um) 
salário-mínimo vigente à época dos fatos. Pena privativa de liberdade 
substituída por prestação pecuniária e por prestação de serviços à 
comunidade.

3.2 - Determinação de perda do cargo de Desembargador do 
Tribunal de Justiça de Roraima: O início da conduta delituosa se deu 
enquanto ele ainda ocupava somente o cargo de Desembargador do TJ/RR, 
ao ceder a funcionária Célia Bombonati para o Tribunal Regional Eleitoral 
com o propósito de exigir que ela repassasse parte da remuneração do 
futuro cargo a ser ocupado por ela na Corte de Contas.

3.2.1 - O crime foi praticado com infringência dos mais 
elementares dos princípios que norteiam o exercício da função pública (em 
especial da legalidade, moralidade e impessoalidade), o que evidencia 
manifesta incompatibilidade do seu agente com o exercício da função 
pública de Desembargador. 

3.2.2 - O delito pelo qual ora é condenado - concussão - revela 
justamente violação aos deveres mantidos com a Administração Pública. Por 
fim, a pena a ele aplicada supera um ano de reclusão.

3.3 - Condenação de Larissa de Paula Mendes Campello às penas 
de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, 
estabelecidos à razão unitária do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 
Substituição da pena de liberdade por prestação pecuniária e por prestação 
de serviços à comunidade.

3.4 - Absolvição das rés Valderlane Maia Martins e Clementina 
Beltrão de Paula Mendes por falta de provas (art. 386, V, do Código de 
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Processo Penal).
4. CONCLUSÃO 4.1 - Ação penal julgada parcialmente 

procedente." (APn 422/RR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 
CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe de 09/10/2017; sem grifos no 
original).

Portanto, consoante o entendimento pacífico desta Corte Superior, é necessário o 

restabelecimento da sanção de perda do cargo público.

Ressalte-se, por oportuno, quanto ao argumento defensivo, exposto nas 

contrarrazões ao recurso especial, de que não seria possível a perda do cargo do Recorrido 

JÚLIO CÉSAR devido à sua superveniente aposentadoria (fl. 456), que esta  matéria não foi 

examinada no acórdão recorrido e que a alegada passagem para a inatividade não se encontra 

comprovada nos autos. 

Em todo caso, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento das 

Ações Penais n.os 825/DF e 841/DF, decidiu que o fato de o Acusado encontrar-se na inatividade 

não impede a imposição da perda do cargo público, considerada a independência da esfera penal.

Deve-se, ressaltar, contudo, que "no caso destes autos, não se está a tratar de 

cassação de aposentadoria, mas de simples reconhecimento – em  âmbito  penal – da 

necessidade de decreto de perda do cargo e da presença  dos fundamentos necessários a 

tanto" (APn 825/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 

08/04/2019, DJe 26/04/2019). Desse modo, eventuais reflexos previdenciários da decisão penal 

deverão ser discutidos no âmbito próprio.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa 

extensão, DOU-LHE PROVIMENTO, para restabelecer a sanção de perda do cargo público 

imposta a JÚLIO CÉSAR MARTINS VIEIRA DA ROCHA, nos termos da sentença 

condenatória.

É como voto.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.762.112 - MT (2018/0218898-8)

VOTO-VISTA

O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR: Trata-se de 

recurso especial interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso, com 

fundamento na alínea a do permissivo constitucional, apresentado contra o acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça local, que deu parcial provimento à Apelação 

Criminal n. 78335/2017, interposta pelos réus Fernando Pereira de Andrade e 

Júlio César Martins Vieira da Rocha, para redimensionar as penas privativas 

impostas a ambos, afastando a punição da perda da investidura militar em relação 

ao réu Júlio César (fls. 401/421).

Nas razões do recurso especial, o Parquet afirma que houve violação 

dos arts. 59 do Código Penal e 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/1997. Argumenta que o 

modo como os réus realizaram o comportamento criminoso [...] é altamente 

reprovável e, por si só, autoriza a aplicação da pena acima do mínimo legal (fl. 430). 

Pretende, ainda, a restauração do decreto de perda do cargo militar do réu Júlio 

César, alegando que a perda do cargo público traduz-se em mero efeito automático 

da sentença condenatória penal quando se tratar de crime de tortura (fl. 437).

Na sessão do dia 27/8/2019, a ilustre Relatora, Ministra Laurita Vaz, em 

considerável pronunciamento, proveu parcialmente o recurso especial ministerial 

para restabelecer a sanção de perda do cargo público imposta a Júlio César.

Ensejando uma melhor análise da controvérsia, especificamente no 

tocante à questão da apontada ofensa ao art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/1997, pedi 

vista dos autos.

Na conclusão da eminente Relatora, o referido dispositivo legal teria sido 

efetivamente violado, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte, uma vez 

reconhecida a prática do crime de tortura, a perda do cargo público seria efeito 

automático e obrigatório da condenação. Em acréscimo, entendeu que a 

necessidade de tal imposição estava devidamente fundamentada na hipótese.

No acórdão recorrido, entretanto, observo que o restabelecimento da 
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investidura militar do réu Júlio César teve suporte em fundamento constitucional. 

Com efeito, no ponto, o Tribunal de origem expressamente considerou 

que a questão envolve a aplicação de dois princípios constitucionais que não 

podem ser ignorados, a saber: individualização da pena e a fundamentação da 

decisão judicial, um esculpido na estrutura fundamental da CF e o outro no Sistema 

de Justiça nacional (art. 5°, XLVI, e art. 93, IX) – fl. 403.

Não há nos autos, entretanto, notícia da interposição simultânea do 

cabível recurso extraordinário.

Desse modo, entendo que a admissibilidade do recurso especial, nesse 

particular, estaria inviabilizada pela incidência da Súmula 126/STJ à espécie. 

Nesse sentido: REsp n. 1.285.783/PB, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta 

Turma, DJe 9/9/2013; e AgRg no Ag n. 1.348.746/RS, Ministro Jorge Mussi, Quinta 

Turma, DJe 15/5/2012.

Por tais razões, com todas as vênias possíveis, divirjo parcialmente da 

eminente Relatora para não conhecer do recurso especial, nos termos da 

presente fundamentação.

Documento: 1855605 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 01/10/2019 Página  14 de 6



 

 

Superior Tribunal de Justiça

 

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

 
 

Número Registro: 2018/0218898-8 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.762.112 / MT

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  00018953320138110042  0044600072012  18953320138110042  191746620128110042  
305442018  342026  44600072012  783352017

PAUTA: 27/08/2019 JULGADO: 27/08/2019

Relatora

Exma. Sra. Ministra  LAURITA VAZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro NEFI CORDEIRO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
RECORRIDO : FERNANDO PEREIRA DE ANDRADE 
ADVOGADO : ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI  - MT007645 
RECORRIDO : JULIO CESAR MARTINS VIEIRA DA ROCHA 
ADVOGADOS : MARCIANO XAVIER DAS NEVES  - MT011190 

 JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS  - MT022458 

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tortura

SUSTENTAÇÃO ORAL

Exmo. Sr. Dr. SPGR DOMINGOS SAVIO DRESCH DA SILVEIRA, pelo MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto da Sra. Ministra Relatora conhecendo parcialmente do recurso especial e, 
nesta parte, dando-lhe provimento, pediu vista o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. Aguardam os 
Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Nefi Cordeiro e Antonio Saldanha Palheiro.
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305442018  342026  44600072012  783352017

PAUTA: 27/08/2019 JULGADO: 17/09/2019

Relatora

Exma. Sra. Ministra  LAURITA VAZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro NEFI CORDEIRO

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 
RECORRIDO : FERNANDO PEREIRA DE ANDRADE 
ADVOGADO : ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI  - MT007645 
RECORRIDO : JULIO CESAR MARTINS VIEIRA DA ROCHA 
ADVOGADOS : MARCIANO XAVIER DAS NEVES  - MT011190 

 JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS  - MT022458 

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tortura

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Prosseguindo no julgamento, após o voto vista do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior não 
conhecendo do recurso, sendo acompanhado pelo Sr. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do voto 
do Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz conhecendo parcialmente do recurso e, nesta extensão 
dando-lhe provimento, sendo acompanhado pelo Sr. Ministro Nefi Cordeiro, a Sexta Turma, por 
maioria, conheceu parcialmente do recurso e, nesta parte, deu-lhe provimento, nos termos do voto 
da Sra. Ministra Relatora.

Votaram vencidos os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior (voto-vista) e Antonio 
Saldanha Palheiro. 

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e Nefi Cordeiro votaram com a Sra. Ministra 
Relatora.

Documento: 1855605 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 01/10/2019 Página  16 de 6


