do Trabalho, para que o seu titular julgue
o inquérito relativamente a esses dois ser·
vidores, para inocentá· los ou puni·los, con·
forme a sua convicção, e, na hipótese de
se aplicar alguma penalidade, comunicar·se
o fato ao Ministro da Educação e Cultura,
para que se dê execução, nesta Secretaria
de Estado, à penalidade imposta pelo Mi·
nistro do Trabalho, porque os ilícitos, se
cometidos, o foram no exercício de cargos
de sua jurisdição, por funcionários que, à
época, neles se encontravam providos.
14. É evidente que, como houve julga.
mento em relação aos demais indiciados,
aplicando. se penalidade da alçada minis·
terial, o julgamento preliminar feito pelo
Ministro do Trabalho implicitamente re·
conheceu que pena mais grave não seria
de impor·se; do contrário, teria declinado
de sua competência, na forma do art. 227,
parágrafo único, do Estatuto dos Funcioná·
rios, que dispõe:

"Havendo mais de um indiciado e diver·
sidade de sanções, caberá o julgamento à
autoridade competente para imposição da
pena mais grave."
15. São as considerações que se me afio
guram aplicáveis à espécie, verificando-se
que houve, assim, inadequada invocação
da Formulação n'" 180, do DASP, que tem
pertinência à hipótese em que a falta dis·
ciplinar é cometida em outra repartição
a que não está jurisdicionado o servidor, o
que não acontece quando se trata de ser·
vidor titular de cargo efetivo num Minis·
tério e que se encontra requisitado para
outro, onde exerce cargo em comissão no
qual teriam sido praticados os ilícitos admi·
nistrativos que lhe são atribuídos.
É o meu parecer. S. M. J. - Em 28 de
abril de 1976. Clenício da Silva Duarte,
Consultor Jurídico. De acordo. Em 29.4.76.
Marcello Alves de Abreu, Diretor·Geral
substituto.

FUNCIONÁRIO POBLlCO - ILlCITO ADMINISTRATIVO PONSABILIDADE DO AGENTE - APOSENTADORIA

IRRES-

- Comprovada em perícia médica, a irresponsabilidade do
agente, não há como aplicar-lhe a demissão, a despeito da prova de
ilícito administrativo.
DASP

PROCESSO N'"

1 353/74

ilícitos administrativos configurado.
res de lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional (Estatuto dos
Funcionários, art. 207, n'" VllI).
- Embora apurada a materialidade dos
ilícitos, a alegação da irresponsabilidade do
agente, argüída pela defesa, nos termos do
art. 22, caput, do Código Penal comprova-

da pela perícia médica, impõe a excluden.
te de punibilidade, com a aposentadoria do
indiciado, por alienação mental.
PARECER

I

A Secretaria de Pessoal Civil, deste De·
partamento, solicita u audiência desta Con-
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sultoria Jurídica, em processo administrativo em que se propõe a demissão, a bem
do serviço público, de Escrevente-Datilógrafo nível 7, do Ministério do Trabalho,
cujos ilícitos administrativos por ele praticados se definem como lesão aos cofres
públicos e dilapidação do patrimônio nacional (Estatuto dos Funcionários, art. 207,
n'? VIII).
2. Apurada a materialidade dos ilícitos,
argüiu a defesa a irresponsabilidade do
agente, por ser ao tempo da ação, "inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou determinar-se de acordo
com esse entendimento" (Código Penal, art.
22, caput).
3. Essa excludente de responsabilidade
não foi aceita pela Comissão de Inquérito,
nem pela ilustrada Consultoria Jurídica do
Ministério, que, impugnando um dos laudos médicos, assevera que "a suposta enfermidade manifestou-se depois da prática
delituosa, já na vigência das averiguações
preliminares, instauradas pela Delegacia do
Trabalho Marítimo da Bahia" (fls. 489).
E opõe a esse laudo médico, resultante do
exame de sanidade mental realizado por
uma Junta Médica do Hospital Juliano Moreira, no Estado da Bahia (fls. 403 e 404),
o outro constante dos autos, fornecido pelo Hospital Naval de Salvador, que conclui
por afirmar que o paciente não apresentava "no ato do exame, sintomas de doença
mental, não expressando, pois, sintomatologia psicótica, exibindo manifestações dramatizadas, compatíveis com a simulação de
doença mental".
4. Dadas essas divergências e como a
irresponsabilidade por alienação mental só
pode ser apurada através de perícia médica,
a Coordenadoria de Legislação de Pessoal,
deste Departamento, ao lhe ser submetido
o processo, baixou-o em diligência, para
que se procedesse a um laudo de desempate (fls. 506 e 507).
5. Em conseqüência, foi feito novo exa-
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me por uma Junta Médica Federal, no Estado da Bahia, da Divisão Nacional de Perícias Médicas do Ministério da Saúde (fls.
513 e 513 verso), que concluiu por ser o
paciente portador de psicose maníaco-depressiva. E, examinando a perícia realizada
na Bahia, esclareceu o Presidente da Junta
Médica A, da Secretaria de Assistência Médica do Ministério da Saúde, no Rio de
Janeiro, órgão que integra o Sistema MédicO-Pericial do Serviço Público Federal
Civil (Decreto n'? 73615, de 11 de fevereiro de 1974):
. .. "somos de opinião que deverá ser
homologado pela SAMS/GB o diagnóstico
da Junta Médica Federal de fls. 5 verso
(fls. 513 verso), e aceita a indicação de
seu Presidente a fls. 4 (fls. 513), no sentido de ser considerada como de invalidez
a situação do servidor em causa, a considerá-lo como aposentado, amparado pelo
artigo 178, item I1I, da Lei n'? 1711/53,
acrescentando-se que de acordo com o constante em fls. 5 (fls. 513 verso), o servidor
nasceu em 7. 9 . 1921, e tem apresentado os
episódios de alienação mental desde os 26
anos de idade, isto é, desde 1947" (fls.
514).
5. A Secretaria de Pessoal Civil, deste
Departamento, em face desse terceiro laudo, homologado pela Secretaria de Assistência Médica do Ministério da Saúde, conclui pela irresponsabilidade do indiciado
sugerindo, no entanto, o pronunciamento
desta Consultoria Jurídica.

11
6. A excludente de punibilidade de que
trata o art. 22, caput, do Código Penal só
pode ser averiguada por perícia médica,
não tendo nós, bacharéis em direito, condições científicas para impugnar tais diagnósticos.
7. E certo que a psicose maníaco-depressiva, como outras doenças mentais, ofe-

rece intervalos lúcidos, às vezes prolongados, que não retiram do agente os pressupostos psíquicos da responsabilidade, dependendo a apreciação da excludente de
punibilidade do grau de evolução da doença e de outros fatores, inclusive a natureza do delito cometido.
8. Se, pelo laudo do Hospital Juliano
Moreira, no Estado da Bahia, confirmado
pela perícia realizada consoante se indica
no item 5, supra é peremptoriamente asseverado que o agente era incapaz de entender o caráter criminoso do fato pela
doença mental que o acometera e cujos sintomas datavam de muitos anos antes dos
ilícitos praticados impõe-se a excludente de
punibilidade prevista no art. 22, caput, do
Código Penal, com a decretação de sua
aposentadoria.
9. Nunca se isentará de dúvida a afirmativa de que, ao tempo da ação ou omissão, o agente era inteiramente incapaz de
entender o caráter criminoso do fato ou
determinar-se de acordo com esse entendimento, mormente nos casos em que a
perícia médica é realizada muito depois da
ação ou omissão delituosa, pois que pode-
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ria encontrar-se no chamado "período livre", em estado de lucidez momentânea,
quando se cogita de psicose maníaco-depressiva, mas na dúvida e diante do laudo
médico que assim conclui, não há como
deixar de acatá-lo.
10. Se a Administração viesse a entender diferentemente, correria o risco de ter
o seu ato cassado por decisão judicial,
além de poder estar cometendo uma iniqüidade, o que é muito pior.
11. In dubio pro reo, com o que se
resguarda a consciência de uma possível arbitrariedade, quando não militam argumentos para impugnar as conclusões de uma
perícia médica.
12. Em face do exposto, sou pela conclusão de irresponsabilidade do indiciado,
procedendo-se à sua aposentadoria, nos termos do laudo de fls. 513 e 513 verso, homologado pela Secretaria de Assistência
Médica do Ministério da Saúde.
É o meu parecer. S. M. J. - Em 19 de
março de 1976. Clenício da Silva Duarte,
Consultor Jurídico.
Aprovo. Em 19.3.76. Darcy Duarte de
Siqueira, Diretor-Geral.

DESPESAS DE PROPAGANDA

- As despesas realizadas com a distribuição de brindes, de
pequeno valor, são admissíveis como de caráter operacional.
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