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PENAL. Apelação criminal. Crime contra a fé pública. Peculato-
furto.  Subtração de bem particular  do  qual  não tinha posse. 
Emendatio libelli.  Possibilidade no segundo grau. Condenação 
mantida.  Dosimetria  da  pena.  Circunstâncias  judicias. 
Fundamentação  inidônea.  Fato  criminoso  ocorrido  antes  da 
sentença condenatória irrecorrível. Reincidência. Inocorrência. 
Afastamento  da  agravante.  Redimensionamento  da  pena. 
Provimento parcial. 

_  É possível a aplicação da emendatio libelli, nesta instância, 
quando os fatos estão devidamente narrados na denúncia, pois 
o réu se defende da narrativa contida na peça acusatória, e 
não da capitulação dada. 
 
_ Há que se condenar pelo crime de peculato-furto quando as  
provas carreadas aos autos demonstram, cabalmente, que a  
ré, valendo-se da sua função pública, subtraiu bem particular  
para uso próprio. 

_ A pena deve ser redimensionada quando verificada que na  
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análise das circunstâncias judiciais utilizou-se fundamentação  
inidônea, além de inocorrer a reincidência reconhecida pelo juiz  
sentenciante,  vez  que  o  crime  ocorreu  antes  do  sentença  
condenatória irrecorrível.

_ Provimento Parcial.

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, dar provimento parcial para redimensionar a pena, nos termos do voto do 
Relator e em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Rita de Cássia Cabral 
de Vasconcelos que tem por escopo impugnar sentença proferida pelo Juiz de Direito da 
1ª Vara Mista da Comarca de Guarabira, que a condenou ao cumprimento da pena de 3 
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semi-aberto e 140 
(cento e quarenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à 
época dos fatos, por ter infringido o disposto no art. 302, caput, do Código Penal. 

Infere-se dos autos que Rita de Cássia Cabral de Vasconcelos foi 
denunciada sob a acusação de, no dia 19/11/2004, na cidade de Guarabira, enquanto 
ocupava as funções de  Delegada de Polícia Civil do Estado da Paraíba, ter convencido 
um frentista do Posto Santiago a fornecer o seu automóvel particular, com 40 (quarenta)  
litros de gasolina, emitindo autorizações de abastecimento como se tivesse abastecendo 
a viatura da policial, subtraindo para si, bem que deveria ser destinado ao Estado. 

Segundo  a  peça  acusatória  foram  subtraídos  mais  de  400 
(quatrocentos) litros de gasolina, abastecidos na cidade de Guarabira e na cidade de 
Solânea/PB.

Requereu a condenação como incurso nas penas do art. 312, § 1º1, 

1Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou 
particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.
§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, 
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do Código Penal. 

O  juiz  entendeu  a  quo  entendeu  que  a  ré  cometeu  o  crime  de 
peculato-apropriação previsto no caput do art. 312 do CP, e não peculato-furto disposto no 
§ 1º do art. 312 do Código Penal, conforme foi denunciada, e assim, aplicou a emendatio 
libelli, expressa no art. 383 do Código de Processo Penal.

Em suas razões, alega que não houve o crime de peculato, sob o 
argumento de que a gasolina subtraída pertence a um posto particular, além do Estado 
não ter adimplido o débito com o referido posto. 

Sustenta que o veículo abastecido com a gasolina do referido posto 
não  lhe  pertencia,  afirma  que  havia  pedido  emprestado  o  carro  para  efetuar  uma 
diligência. 

Assevera  que  a  gasolina  foi  utilizada  para  na  sua  função  de 
delegada, ou seja, para a realização de diligências. 

Afirma que as autorizações de abastecimento são específicas para 
veículos do Estado, havendo apenas uma mera infração administrativa, afastando-se a 
hipótese do crime de peculato.

Insisti que não houve dolo, sob o argumento de que enviou ofício ao 
Secretário de Segurança Pública informando do abastecimento irregular, mas necessário 
para a realização de um diligência que tentava caputurar um sujeito acusado de matar a 
sogra e ameaçava toda a família.

Defende que, na hipótese de não ser afastado o dolo, pretende que 
seja  reconhecida  a  exclusão  da  culpabilidade,  por  acreditar  que  agiu  no  estrito 
cumprimento do dever legal putativo. 

Por  fim,  requer  que  seja  absolvida  do  crime  de  peculato,  pela 
ausência  do  dolo,  ou  desclassificado  para  o  crime  de  estelionato.  Sendo  mantida  a 
condenação, pugna pela redução da pena-base no mínimo legal, que seja afastada a 
agravante da reincidência (fs. 400/408). 

valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de 
facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.
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Contrarrazões às fs. 410/416.

A Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  provimento  parcial  da 
apelação, para que seja mantida a condenação, e afastada a agravante da reincidência  
(fs. 421/424). 

É o relatório.

_ VOTO _ Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior (Relator)

1. MÉRITO:

O recurso deve ser provido, em parte. 

Inicialmente, vislumbra-se que o parquet ofereceu denúncia contra a 
apelante requerendo a sua condenação nas penas do art. 312, § 1º2, do CP, ou seja, por 
ter praticado a conduta denominada peculato-furto.

Entretanto,  ao  proferir  a  sentença,  o  magistrado  a  quo entendeu 
trata-se de peculato-apropriação, aplicando o instituto da emendatio libelli e condenou a 
apelante como incurso no caput do art. 312 do Código Penal. 

Apesar das penas serem a mesma em relação aos dois crimes, após 
uma análise detalhada dos autos, infere-se que, de fato, houve a prática do crime de 
peculato-furto  (art.  312,  §  1º,  do  CP),  conforme  requerido  na  denúncia,  porquanto  a 
apelante, não tendo a posse do bem, pois a gasolina (bem particular) era da propriedade 
do Posto Santiago, valendo-se da facilidade do cargo de Delegada Civil do Município de 
Serraria (funcionária Pública), subtraiu para si a gasolina do Posto Santiago. 

Destarte, não há dúvida de que a conduta da apelante se enquadra 
perfeirtamente no parágrafo primeiro do art.  312 do CP, e,  com base no princípio  da 

2Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou 
particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.
§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, 

valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de 
facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.
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devolutividade  recursal,  e  no  art.  6173 do  CPP,  deve-se  aplicar,  nesta  instância,  a 
emendatio libelli, pois, como dito, a apelante cometeu o crime de peculato-furto.

Cumpre também o registro de que, diante das provas acostadas aos 
autos, especificamente das notas fiscais juntadas às fs. 10 e 14/20, verifica-se que além 
de restar comprovada a materialidade do crime de peculato-furto (art. 312, § 1º, do CP),  
também se percebe a incidência do crime de falsidade ideológica (art.  299, parágrafo 
único, CP4), em virtude da apelante ter inserido nas referidas notas declarações falsas, 
pois na Autorização de Abastecimento à f. 10, cosnta que o veículo abastecidoo foi o carro 
de  Placa  HMU  3565,  Tipo  “Santana”,  quando,  na  verdade,  segundo  depoimentos 
testemunhais e da própria apelante, fora abastecido um carro  Tipo “Gol”  (f. 10), e nas 
demais notas extrai-se, que ao tempo da abastecimento, o veículo Tipo “Santana” já 
estava em desuso pela força policial (fs. 14/20).

Contudo, em razão de tal  fato não estar narrado na denúncia, ou 
seja, o crime de falsidade ideológica cometida por funcionária pública não foi inserido na 
peça acusatória, não se pode aplicar, nesta instância, a  mutatio libelli  (384 do CPP5),  
porquanto implicaria em agravar a pena da ré, em recurso exclusivo da defesa (art. 617 
do CPP). 

 
Pois  bem.  Voltando  ao  crime  de  peculato-furto,  já  se  viu  que  a 

materialidade está demonstrada nos autos. Quanto à autoria, esta também é certa. 

Vislumbra-se do interrogatório da apelante que ela confessou ter se 
utilizado do seu cargo de delegada comissionada da polícia civil  para abastecer carro 
3 Art. 617.  O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no  
que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da 
sentença.
4Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou 
fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar  
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três 
anos, e multa, se o documento é particular.

Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou  
se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.
5 Art. 384.  Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em 
conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na 
acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude 
desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, 
quando feito oralmente. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
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particular,  apesar  de  ter  justificado  sua  conduta  criminosa,  sob  o  manto  de  que 
necessitava,  com urgência,  do  abastecimento  para  realizar  uma  diligência  visando  a 
prisão de “Linguiça”. Vejamos:

“QUE,  na  verdade,  a  época  do  fato  exercia  a  função  de  delegada 
comissionada  de  polícia  civil  no  município  de  Serraria.  QUE  ao  ser 
informada da presença de um homicida na cidade de Pilões, conhecido por 
“Linguiça”, ela depoente pediu emprestado um veículo gol pertencente a 
Antônio,  funcionário  da  prefeitura  de  Serraria,  para  realizar  diligência 
visando a prisão de “Linguinça”;  QUE abasteceu o mencionado veículo, 
com 40 litros de combustível em um posto de gasolina em Guarabira; QUE 
na época ela depoente possuía um veículo corsa de cor branca; (…) fs. 
149/150.

Contudo,  extrai-se do depoimento da testemunha  João Pereira e 
Mello  Junior,  Delegado  de  Polícia,  lotado  na  3ª  Delegacia  de  Polícia  Civil  (antiga 
superintendência), em Guarabira-PB, que não recebeu nenhuma solicitação da apelante 
para fazer o abastecimento de carro particular que estivesse utilizando, como também 
não houve comunicação verbal ou por escrito da apelante da necessidade de realizar 
diligências urgentes. Eis o que disse:

“(...)  Que embora na autorização de abastecimento  tenha  sido inserido 
dados da viatura policial de Serraria, o abastecimento de combustível (40 
litros), ocorreu em um veículo particular no qual a ré estava utilizando; (…) 
Que o depoente não recebeu nenhuma solicitação da acusada para fazer o 
abastecimento  no  veículo  particular  que  estava  utilizando;  Mesmo  que 
houvesse a solicitação para fazer abastecimento no veículo que a acusada 
estava  utilizando,  referida  solicitação  não  seria  deferida  pois  as 
autorizações de abastecimento são específicas para veículos do Estado da 
Paraíba;  Que o  depoente  também não recebeu  nenhuma comunicação 
verbal ou por escrito da acusada lhe comunicando que estava precisando, 
no dia do fato narrado na denúncia, realizar diligências inadiáveis. f. 183

Por sua vez,  o frentista  Raimundo Wellington de Sousa Costa, 
que à época trabalhava no Posto Santiago, foi quem abastaceu o veículo particular, a 
pedido da apelante, sob o pretexto de que necessitava da gasolina para a realização de 
diligências, confirmou que ela insistiu em munir o carro com o equivalente a 40 (quarenta) 
litros  de  gasolina,  apesar  da  Secretaria  de  Segurança  Pública  somente  autorizar  o 
abastecimento de 20 (vinte) litros de gasolina, por dia, tendo a apelante entregado duas 
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autorizações de abastecimento, cada uma, equivalente a 20 (vinte) litros. Vejamos o seu 
depoimento:

“Que estava trabalhando no Posto Santiago a noite, quando compareceu a 
acusada, em um veículo particular, solicitando abastecimento para referido 
automóvel;  Que  o  automóvel  foi  efetivamente  abastecido,  conforme 
solicitação da acusada;  Que a acusada entregou duas autorizações de 
abastecimento, cada uma correspondente a 20 litros; Que a determinação 
da Secretaria de Segurança Pública era de que só poderia se fazer, por 
dia, o abastecimento de 20 litros de combustíveis; Entretanto, no dia do 
fato narrado na denúncia, a acusada disse que se responsabilizaria pelo 
abastecimento  de  40  litros,  bem  como  pelo  abastecimento  no  veículo 
particular em que a mesma estava utilizando; Que segundo a acusada, a 
mesma disse que estava precisando do abastecimento para realizar uma 
diligência; (…) Que o Estado da Paraíba não efetuou o pagamento dos 
abastecimentos mencionados na denúncia e que o Posto Santiago,  por 
seu adminstrador, descontou o valor referente ao abastecimento irregular 
do funcionário “Diassis do Nascimento Silva”. f. 184

Vê-se,  portanto,  que  a  apelante  agiu  com dolo  ao  insistir  que  o 
frentista  abastecesse  o  carro  particular,  valendo-se  da  sua  condição  de  delegada, 
constrangendo-o a desobedecer a ordem de abastecimento diário de 20 (vinte) litros de 
gasolina  para  as  viaturas  da  polícia,  uma vez  que  abasteceu  carro  particular  com o 
montante  de  40  (quarenta)  litros,  e  ainda  garantiu  ao  depoente  que  assumiria  a 
responsabilidade pelo abastecimento em dobro, enganando o depoente, já que o prejuízo 
foi arcado pelo outro frentista chamado “Diassis”. 

Por outro lado, vale ressaltar que o Ofício n. 046/2004, não é prova 
capaz para comprovar que, realmente, o fato contido no referido ofício foi encaminhado 
ao Secretário de Segurança Pública, porquanto não há nada que comprove o envio e o 
recebimento de tal documento na Secretaria, além do Delegado  João Pereira,  em seu 
depoimento  acima,  ter  dito,  que  não  foi  comunicado  sobre  nenhum  abastecimento 
irregular, como também de diligência de extrema urgência.

Ademais, não se pode ainda deixar de mencionar que a apelante já 
foi condenada, por sentença com trânsito em julgado, por falsidade ideológica (art. 299, 
CP) e peculato (art. 312), na Comarca de Bananeiras, e responde a processos em curso,  
pelo crime de estelionato,  nas Comarcas de Sapé e Mari,  conforme os antecedentes 
criminais às fs. 223/227, concluindo que a apelante é contumaz em crimes dessa espécie. 
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Assim, não há dúvida quanto ao dolo, elemento subjetivo do crime 
de  peculato-furto,  de  maneira  que  está  afastada  a  hipótese  de  absolvição  e 
desclassicação  para  o  crime  de  estelionato,  porquanto  demonstrada  que  a  apelante 
subtraiu  bem particular,  o  qual  não tinha a posse,  valendo-se da função pública  que 
exercia. Desse modo, aplicando a emendatio libelli, a apelante deve ser condenada pelo 
crime disposto no art. 312, § 1º, do Código Penal. 

No tocante à dosimetria da pena, merece reparos. 

Verifica-se que o magistrado a quo, equivocadamente, entendeu que 
a apelante é reincidente, e, considerou tal fato na análise das circunstâncias judiciais (art.  
59, CP), como na segunda fase da pena, ocorrendo em julgamento bis in iden.

Acontece que a apelante não é reincidente, pois o caso em questão 
ocorreu antes da sentença condenatória com trânstito em julgado, não sendo, portanto, a 
hipótese prevista no art. 63 do CP6. 

Dessa  forma,  na  primeira  fase  da  pena,  deve  considerar  como 
favoráveis  os  antecedentes,  já  que  não  se  trata  de  ré  tecnicamente  primária,  como 
também  os  motivos  e  as  circunstâncias  do  crime  que  foram  fundamentados 
idoneamente, pois justificados com elementos do próprio tipo penal. Vejamos:

“Os  motivos  do  crime lhe  são  inteiramente  desfavoráveis,  posto, 
inescusável  a  lesividade  cometida  contra  o  patrimônio  público.  As 
circunstâncias do crime lhe são inteiramente desfavoráveis, posto que, 
praticou as condutas aproveitando-se de sua posição privilegiada dentro do 
aparato de segurança do Estado, pois era delegada de polícia. (f.333) 

Dessa forma, a pena-base deve ser redimensionada de 3 (três) anos 
de reclusão para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, e a pena de multa de 100 (cem) dias-
multa para 80 (oitenta) dias-multa. Na segunda fase da pena, afastando a circunstância 
agravante da reincidência, diminuo a pena em 4 (quatro) meses, resultando em 2 (dois) 
anos e 2 (dois) meses de reclusão, mantendo-se a determinação do juiz  a quo,  para que 
a pena seja cumprida, inicialmente, no regime semi-aberto, com fulcro no art. 33, §3º, do 

6Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a 
sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. (Redação dada pela Lei nº 
7.209, de 11.7.1984)
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CP, e a pena de multa em 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/10 (um dez 
avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. 

Em consonância com o juiz do primeiro grau, deixo de converter a 
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (art. 44, do CP), bem como de  
conceder o sursis da pena (art. 77, do CP), em virtude das suas circunstâncias judiciais 
indicarem que essas substituições não são eficientes para apelante. 

2. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, dou provimento parcial,  para aplicar a  emendatio 
libelli  e condenar a apelante como incursa no art. 312, § 1º, do CP (peculato-furto), e,  
redimensionar à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, para 2 (dois) anos e 
2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime semi-aberto, e à 
pena de multa de  140 (cento e quarenta) dias-multa, para 80 (oitenta) dias-multa, no 
valor unitário de 1/10 (um dez avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Oficie-se a Vara de Execuções da Comarca, para início da execução 
provisória da pena, intimando-se a ré para se apresentar em audiência admonitória.

 É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor 
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, Presidente da Câmara Criminal, dele 
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho 
Júnior, relator, e Carlos Martins Beltrão Filho, revisor.

Presente à sessão  o Excelentíssimo Senhor Doutor José Roseno 
Neto, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz 
Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 19 de  
maio de 2016.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                    Relator
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