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Duas funcionárias condenadas a prisão efectiva 
e uma outra na pena de 4 anos de prisão 
suspensa na sua execução

Desvio de verbas do Fundo Regional de Apoio à Coesão de 1,3 milhões de euros

A leitura do acórdão do julgamento das funcionárias públicas que se apropriaram 
de 1.340.729,42 Euros do Fundo Regional de Apoio à Coesão decorreu ontem de manhã.

O Juízo Central Criminal de Ponta Delgada do 
Tribunal Judicial da Comarca dos Açores condenou 
duas funcionárias, bem como uma antiga funcio-
nária entretanto aposentada, do Fundo Regional de 
Apoio à Coesão e ao Desenvolvimento Económico 
(“FRC”).

Crimes cometidos e penas aplicadas
 
A primeira arguida, com a categoria profissional 

de Coordenadora Técnica, pela prática, em coauto-
ria, de um crime de peculato na forma continuada e 
de um crime de falsidade informática na forma con-
tinuada na pena principal única de 6 anos e 6 meses 
de prisão efetiva (resultante do cúmulo jurídico das 
penas parcelares de 5 anos e 6 meses de prisão pela 
prática do referido crime de peculato e de 3 anos de 
prisão pela prática do referido crime de falsidade 
informática) e na pena acessória de 4 anos de proibi-
ção de exercício de funções públicas.

A segunda arguida, com a categoria profissional 
de Assistente Técnica, pela prática dos mesmos dois 
tipos de crime, na pena principal única de 6 anos de 
prisão efetiva (resultante do cúmulo jurídico das pe-
nas parcelares de 5 anos de prisão pela prática do 
referido crime de peculato e de 3 anos de prisão pela 
prática do referido crime de falsidade informática) e 
na pena acessória de 4 anos de proibição de exercí-
cio de funções públicas.

A terceira arguida, aposentada, pela prática do 
mesmo tipo de crime de peculato, na pena de 4 anos 
de prisão suspensa na sua execução por igual perí-
odo, acompanhada de regime de prova assente num 
plano de reinserção social a elaborar pela Direção-
Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que, para 
além do mais, especialmente preveja o acompanha-
mento psicológico.

Factos provados

O Tribunal julgou provada, no essencial, a 
factualidade constante da acusação do Ministério 
Público, que resumidamente foi a seguinte: As ar-
guidas exerciam funções na Secção Administrativa 
e Financeira (“SAF”), incumbindo-lhes processar os 
pagamentos do FRC [organismo público sujeito à 
tutela conjunta dos membros do Governo Regional 
dos Açores com competência em matéria de finan-
ças e de economia, que tem por missão desenvolver 
atividades que garantam o regular abastecimento de 
bens essenciais às populações das diferentes ilhas 
da Região Autónoma dos Açores (RAA) com vista 
a atenuar os efeitos da dispersão geográfica, e por 
forma a contribuir para uma economia regional coe-
sa do ponto de vista económico, social e territorial], 
cujas receitas provinham, essencialmente, das ver-
bas inscritas a seu favor no orçamento da RAA.

As duas primeiras arguidas gizaram um plano 
em finais de 2002 (ao qual a terceira veio a aderir 
posteriormente), consistente em alterar os NIB 
das contas bancárias de beneficiários no sistema 
eletrónico de pagamentos da administração pública 
regional (programa informático Safira que opera-
cionaliza as ordens de transferência após o “carre-
gamento” da correspondente informação), em ra-
zão do que as verbas correspondentes às ordens de 
transferências que a primeira e a segunda geraram e 

transmitiram aos bancos passavam a destinar-se a 
contas bancárias tituladas pelas três arguidas.

Agiram animadas pela ausência de controlo do 
FRC até Julho de 2016, ou seja, durante quase ca-
torze anos (a terceira arguida num período inferior 
compreendido entre Dezembro de 2004 e Agos-
to de 2009), apropriando-se de um total de 1 340 
729,42 €.

Prova

A prova dos factos resultou da confissão das 
arguidas, da vasta documentação junta ao processo 
(ex: listagens de pagamentos do FRC e extractos 
bancários) e da inquirição de duas testemunhas 
arroladas na acusação: o Presidente do Conselho 
Directivo do FRC desde 01.12.2012 e uma Técni-
ca Superior no Governo Regional dos Açores em 
exercício de funções no FRC desde abril de 2014, 
encarregue de apurar o que, à data, se julgava tratar-
se de meros erros ou irregularidades contabilísticas 
e financeiras, na sequência do que, levantado o véu, 
foi alcançado o resultado espelhado na denúncia que 
veio a ser apresentada ao órgão de polícia criminal 
(dando origem ao processo de inquérito).

O Tribunal apurou que o estratagema em ques-
tão assentava, essencialmente, em dois vectores de 
confiança: internamente na SAF, entre as arguidas 
envolvidas, e externamente, perante o Conselho 
Directivo, órgão incumbido de autorizar os paga-
mentos no âmbito das legais atribuições do FRC. 
As três arguidas sabiam que este órgão não cuidaria 
de examinar detalhadamente a informação – o que 
equivale a afirmar que a análise da pasta já era pelas 
mesmas esperada como sendo perfunctória –, con-
fiando que seria executado aquilo que determinava, 
e, concomitantemente, sabendo que não viria a ser 
detectada qualquer desconformidade (quer quanto 
à incorrecção da informação do benefício do apoio/ 
subsídio, quer quanto ao NIB do destinatário), as-
sim abrindo o caminho (ou não oferecendo qualquer 
barreira) à singela ordem de pagamento. Houve as-
sim uma ausência de efectivo controlo do FRC, ao 

contrário do que foi defendido em alegações finais 
pelo mesmo, na qualidade de assistente (procu-
rou colocar a nu, sem mácula, um comportamento 
irrepreensível do dito órgão de controlo).

Na audiência de julgamento as arguidas funcio-
nárias investiram uma contra a outra, cada qual pro-
curando atribuir à outra a idealização do estratagema 
e a preponderância de atuação.

Escolha e medida das penas aplicadas

Relativamente às penas aplicadas, o Tribunal 
entendeu existir um forte sentimento na comunidade 
de necessidade de pronta e eficaz resposta por parte 
da Justiça neste tipo de criminalidade económico-fi-
nanceira (que tem ganho especial protagonismo nas 
últimas duas décadas, nacional e internacionalmen-
te). Por outro lado, não surpreendeu a ausência de 
antecedentes criminais e a integração das arguidas a 
todos os níveis, sendo antes normal no domínio des-
ta criminalidade (comumente denominada de crime 
das elites ou crime de colarinho branco), tendo sido, 

aliás, a integração profissional que permitiu a prática 
dos crimes, contemporânea à integração familiar e 
social, o que não constituiu âncora suficiente para as 
demover do caminho que, livremente, escolheram. 
O período temporal do decurso dos factos arreda 
qualquer cenário do ato isolado, irreflectido e mar-
ginal na vida das arguidas, evidenciando, ao invés, 
que integraram a prática dos crimes no seu quoti-
diano e serviram-se anos a fio de dinheiros públicos 
que não lhe pertenciam, totalizando 1 340 729,42 €, 
permitindo-lhes naturalmente levarem um estilo de 
vida muito superior ao que resultaria dos seus rendi-
mentos normais.

O Tribunal sublinhou a conduta da primeira 
arguida como sendo a mais grave, essencialmente 
atentas as funções de chefia, alinhadas no elevado 
grau de violação dos deveres profissionais que lhe 
eram impostos.

Por seu turno, no concernente à segunda argui-
da, concorre a favor da mesma a devolução voluntá-
ria – com a emergência e na pendência do processo 
de inquérito – do montante que fora transferido para 
as suas contas bancárias de 343 392,01 €, a par dos 
juros de mora entretanto vencidos no valor de 15 
976,21 €.

O Tribunal distinguiu a conduta da terceira ar-
guida (antiga funcionária) como sendo a menos 
gravosa, levando em linha o inferior período tem-
poral da atividade ilícita e a menor “carga” dos atos 
materiais levados a efeito na execução do crime do 
peculato (esta arguida não praticou o crime de falsi-
dade informática), correlacionado com o menor va-
lor desviado, sendo certo, quanto ao grau de culpa, 
que a sua participação teve lugar mediante adesão 
à conduta que já vinha sendo perpetrada pelas duas 
demais arguidas e no contexto da perturbação psi-
quiátrica que, desde antes dos factos, veio – como 
vem – sofrendo, tendo beneficiado da suspensão da 
execução da pena de prisão sobretudo atendendo às 
circunstâncias de ter cessado a sua conduta crimi-
nosa cerca de sete anos antes da abertura do proces-
so, vindo a afastar-se voluntariamente do seu cargo 
profissional, e de estar aposentada (estando assim 
objetiva e consideravelmente diminuído o risco de 
repetir semelhante conduta delituosa), dispondo de 
uma pensão que, embora modesta, permite-lhe sub-
sistir.

Indemnização civil

O Tribunal julgou ainda procedente o pedido de 
indemnização civil deduzido pelo FRC no valor de 
capital que ainda subsiste em dívida de 997 337,31 
€, acrescido de juros de mora vencidos, cuja respon-
sabilidade recai solidariamente sobre as duas argui-
das funcionárias e, quanto às verbas desviadas entre 
2004 e 2009, também sobre a terceira arguida (isto 
é, todas são responsáveis pela dívida).

Medidas de coacção

Foram mantidas as medidas de coacção vigentes 
de proibição das duas arguidas funcionárias se au-
sentarem desta Ilha de S. Miguel e de suspensão do 
exercício de funções públicas, porquanto continuam 
a manter-se os perigos concretos de fuga e de conti-
nuação da atividade criminosa.
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