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PROCESSUAL PENAL. Apelação Criminal. Dos crimes contra 
o  patrimônio.  Furto  qualificado.  Receptação.  Concurso  de 
agentes.   Furto  de  gado.  Materialidade  e  autoria. 
Comprovação. Venda do objeto furtado. Exaurimento do crime 
de furto. Pós-fato impunível. Receptação absorvida pelo crime 
de  furto.  Condenação  do  crime  de  receptação  afastada. 
Dosimetria da pena. Redimensionamento. Efeito extensivo do 
recurso. Provimento parcial.

_ O crime de furto, cometido em concurso de agentes, resta 
comprovado,  quando  testemunhas  comprovam  que  os  réus 
estavam na posse da res furtiva.

_ O crime de furto absorve o crime de receptação, porquanto 
não é possível condenar o agente que vendeu o mesmo objeto 
furtado,  pois  a  venda  da  coisa  furtada  constitui  mero 
exaurimento do crime, tratando-se de pós-fato impunível. 

_ São extensivos ao réu que não apelou, os efeitos do recurso 
quando os fundamentos da sua condenação não são subjetivos 
(art. 580 do CPP).

_ Provimento parcial. 
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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, em dar provimento parcial à apelação para afastar a condenação pelo crime 
de receptação e redimensionar à 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 Francisco Vanderley 
da Silva que tem por escopo impugnar sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara 
da Comarca de Souza que, julgando procedente a denúncia, por ter infringindo as normas 
previstas no art. 155, § 4º, IV, e art. 180 do CP, condenou à pena privativa de liberdade 
pelo período de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, e à pena de 
multa em 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo 
vigente  à  época  dos  fatos,  cuja  pena  privativa  de  liberdade  foi  substituída  por  duas 
restritivas  de  direito:  prestação  de  serviços  à  comunidade  e  prestação  pecuniária 
(sentença às fs. 150/165).

Infere-se da denúncia que nos meses de maio e junho do ano de 
2009, na zona rural da cidade de Souza/PB, os denunciados  Francisco Vanderlei da 
Silva e Marcos Antônio Rodrigues da Silva cometeram vários furtos.

Relatou  que  no  mês  de  maio  os  denunciados  subtraíram  nove 
vacas, dentre as quais filhotes, que pertenciam a vítima Manoel Joaquim da Silva; e, no 
dia  16 de junho de 2009,  subtraíram 16 (dezesseis)  vacas da vítima  Paulo Henrique 
Ferreira de Sousa.

Contou que dias depois a segunda vítima recebeu um telefonema de 
que os seus animais poderiam estar numa feira na cidade de Campina Grande/PB, e lá 
conseguiu recuperar cinco rezes que estavam no curral do Sr. Claudemir. 

Disse que ao esclarecer para o Sr. Claudemir que o gado era furtado 
este afirmou que não sabia se tratar de produto de crime e informou que havia comprado 
as vacas aos denunciados.

Devidamente intimados (fs.  168v e 200),  apenas o réu  Francisco 
Vanderley da Silva apelou (f. 173).

Em  suas  razões,  alega  que  não  há  prova  suficiente  para  a 
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condenação  pelo  crime  de  furto  sob  o  fundamento  de  que  não  há  testemunha  nem 
nenhua prova contundente  de que foi  o  autor  do furto  do  gado de propriedade  das 
vítimas. 

Aduz que admite ter adquirido o referido gado furtado mas nega com 
veemência que tenha sido o autor do furto.

Requer a absolvição com base no princípio do  in dubio pro reo, e, 
alternativamente, pugna pelo provimento parcial  para que seja mantida a condenação 
apenas pelo crime de receptação (fs. 174/178).

Contrarrazões às fs. 179/181.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  da 
apelação. (fs. 185/192). 

É o relatório. 

_ VOTO _ Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior (Relator)

1. MÉRITO:

1.1 MATERIALIDADE E AUTORIA:

Vislumbra-se que o apelante se defende afirmando que não cometeu 
o crime de furto, ou seja, que não subtraiu os gados das vítimas argumentando de que 
não há provas de que tenha praticado tal delito, porém, admite que cometeu o crime de 
receptação.

Acontece  que  as  provas  constantes  nos  autos  apontam  que  o 
apelante e o corréu Marcos Antônio Rodrigues da Silva foram os autores dos furtos dos 
gados pertencentes às vítimas  Manoel Joaquim da Silva  e  Paulo Henrique Ferreira de  
Sousa.

A  materialidade  evidencia-se  pelo  Auto  de  Apresentação  e 
Apreensão,  que  atestou  a  apreensão  de  dois  garrotes  pertencentes  à  vítima  Paulo 
Henrique Ferreira de Sousa (f. 12), que, segundo os depoimentos colhidos nos autos do 
inquérito (fs. 08/11) e em juízo (fs. 91/95) haviam sido vendidos pelo apelante e o corréu 
Marcos Antônio em uma feira de gado na cidade de Campina Grande.

A autoria também é inconteste.  
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De acordo com a vítima  Paulo Henrique Ferreira de Sousa, assim 
que percebeu o sumiço de quinze rezes da sua propriedade, empreendeu as buscas para 
recuperá-las, tendo encontrado cinco rezes soltas e as demais foram localizadas numa 
feira  em Campina Grande,  o  qual  ficou sabendo que o seu gado havia sido vendido 
naquela feira pelo apelante e o corréu Marcos Antônio. Vejamos:

"Que o declarante tem propriedade rural no sítio Carnaubinha e de lá foram 
retiradas 15 rezes, todas adultas; que numa busca nesta cidade encontrou 
cinco rezes soltas, recuperando-as; que recebeu a informação que poderia 
encontrar as outras doze rezes na feira de gado em Campina Grande; que 
se deslocou desta cidade para Campina Grande, naquele mesmo dia, 
e encontrou sete rezes em um curral na dita feira; que três pessoas se 
apresentaram  como  proprietárias  daquele  gado,  no  entanto  quando  o 
depoente se identificou e informou que aquele gado era produto de furto, 
eles informaram que não queriam envolvimento com a polícia e que podia 
trazer o gado; que eles informaram que adquiriram aquelas rezes dos 
acusados  Francisco  Vanderlei  e  Marcos  Antônio;  que  o  depoente 
conversou com Claudemir,  encarregado do curral  e  ele  falou que tinha 
adquirido o gado dos acusados e que as cinco rezes restantes, teriam sido 
vendidas a outras pessoas da cidade de Alagoa Grande; que Claudemir 
veio  a  esta  cidade  em  companhia  do  depoente;  que  o  gado  foi 
transportado no caminhão de propriedade do senhor Franciclaudio e que 
este estava a serviço do senhor conhecido por 'alma de gato'; que até esta 
data  não  recuperou  as  cinco  rezes  sumidas  nem  identificou  quem  as 
adquiriu; que na Delegacia de Polícia o Franciclaudio esclareceu que tinha 
sido  convidado  pelos  dois  acusados  que  lhe  entregaram  o  gado, 
esclarecendo que o gado foi furtado pelos dois acusados; que o 'Alma de 
gato 'é comerciante de gado na região de São João do Rio do Peixe e 
Uiraúna”. (f. 91)
Por sua vez, a testemunha Francicláudio Alves de Sousa confirmou 

que,  a  pedido  do  corréu  Marcos  Antônio,  se  dirigiu  até  o  curral  do  apelante  com a 
finalidade de transportar treze gados para a feira do gado na cidade de Campina Grande.  
Eis o que disse:

“Que o depoente é proprietário de um caminhão boiadeiro e comumente 
realiza viagens para a cidade de Campina Grande conduzindo animais 
desta região; que naquele dia, atendendo a uma solicitação de Marcos, 
segundo acusado, se dirigiu até o bairro do Mutirão, nesta cidade, e 
no  curral  de  Francisco Vanderlei,  primeiro  acusado,  embarcou  em 
torno de  treze  rezes  com a  finalidade de  levar  aquele  gado  até  a 
cidade de Campina Grande, na feira do gado;  que os dois acusados 
seguiram o depoente durante aquela viagem e ao chegar  em Campina 
Grande venderam os animais; que o depoente retornou a esta cidade com 
o  carro  vazio,  com  os  dois  acusados  como  passageiros;  que  foi  um 
procedimento normal, pois sempre quem leva o gado é o proprietário e 
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retorna com o motorista  no caminhão;  que esclarece que o gado foi 
colocado  no  caminhão  pelos  dois  acusados,  com  o  auxilio  do 
depoente; que o gado foi colocado no caminhão as 09 da manhã da 
terça-feira  e  em seguida a  viagem foi  realizada,  retornando a  esta 
cidade no mesmo dia (...)” f. 93.

Imprescindível anotar que o furto ocorreu na madrugada do dia 15 
para o dia 16 de junho de 2009, conforme termo de declarações prestado pela vítima 
Paulo Henrique Ferreira dos Santos na fase do inquérito policial (f. 09) e a testemunha 
supramencionada,  ou  seja,  o  motorista  do  caminhão  Francicláudio  Alves  de  Sousa 
afirmou à época do inquérito que foi procurado pelo apelante e o corréu Marcos Antônio 
na manhã do dia 16 de junho de 2009 (f. 11), portanto, logo após o furto das rezes, de 
modo que não há dúvida de que o gado transportado para a feira em Campina Grande 
era  de  propriedade  da  vítima  Paulo  Henrique que  havia  sido  furtada  durante  aquela 
madrugada. 

Assim, pelos testemunhos acima não há dúvidas de que o apelante 
e o corréu Marcos Antônio foram os autores do furto dos gados de propriedade da vítima 
Paulo Henrique Ferreira dos Santos. Contudo não houve produção de prova no que tange 
ao furto das rezes pertencentes à vítima Manoel Joaquim da Silva, tanto que a sentença a 
quo  condenou  os  réus  tão  somente  pela  prática  de  um  crime  de  furto  qualificado 
(sentença fs. 150/165).

Por outro lado, Infere-se que o apelante foi condenado pelo crime de 
furto qualificado (art. 155, § 4º, IV1, do CP) e receptação (art. 1802, do CP).

Ocorre que houve um equívoco ao condenar o apelante e o corréu 
pela subtração (furto) e aquisição (receptação) da própria coisa furtada. Ora, o agente 
que furta consequentemente adquire a coisa furtada, de modo que condená-lo pelo crime 
de furto qualificado e receptação da própria coisa subtraída, estar-se-ia punindo o réu 
duplamente pelo mesmo fato, violando, pois, o princípio do no bis in iden.

É  a  hipótese,  pois,  da  aplicação  do  princípio  da  consunção, 
porquanto não subsiste a condenação pelo crime de receptação do mesmo objeto que, 
segundo  demonstrou-se  acima,  horas  antes,  havia  sido  furtado  pelos  mesmos 
condenados, de maneira que o crime de receptação deve ser absorvido no iter criminis do 
1Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Furto qualificado
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

2Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe 
ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (Redação dada 
pela Lei nº 9.426, de 1996)

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)
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delito de furto, por se tratar de mero exaurimento deste pós-fato impunível. Neste sentido, 
decidiu o STJ,  sendo que, na espécie, cuidava-se de crime de roubo. Vejamos:

"HABEAS  CORPUS  IMPETRADO  EM  SUBSTITUIÇÃO  AO  RECURSO 
PREVISTO  NO  ORDENAMENTO  JURÍDICO.  1.  NÃO  CABIMENTO. 
MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO 
DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL.  EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA 
PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. 
ROUBO  E  RECEPTAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  O  AUTOR  DO 
ROUBO  RESPONDER  POR  RECEPTAÇÃO.  UTILIZAÇÃO  DO  BEM. 
MERO  EXAURIMENTO. 3.  DÚVIDAS  QUANTO  À  CONDUTA 
PRATICADA.  ROUBO  OU  RECEPTAÇÃO.  INVIABILIDADE  DE 
DENÚNCIA  ALTERNATIVA.  OFENSA  À  AMPLA  DEFESA  E  AO 
CONTRADITÓRIO. 4. DENÚNCIA POR ROUBO. AUSÊNCIA DE PROVA 
DE  AUTORIA.  CONDENAÇÃO  POR  RECEPTAÇÃO.  SOLDADO  DE 
RESERVA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  5.  NOVA  DEFINIÇÃO  JURÍDICA. 
CIRCUNSTÂNCIAS  TRAZIDAS  DURANTE  A  INSTRUÇÃO.  MUTATIO 
LIBELLI.  DISCIPLINA  DO  ART.  384  DO  CPP.  NÃO  OBSERVÂNCIA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. 6. 
DOSIMETRIA  RELATIVA  AOS  DEMAIS  ROUBOS.  VIOLAÇÃO  AO 
VERBETE 444/STJ. RÉU QUE NÃO ESTUDA NEM TRABALHA. FATOR 
QUE,  POR  SI  SÓ,  NÃO  SE  PRESTA A  DESABONAR  A  CONDUTA 
SOCIAL.  7.  CONSEQUÊNCIAS  DO  CRIME.  TRAUMA  SOFRIDO. 
SITUAÇÃO  COMUM  ÀS  VÍTIMAS  DE  CRIMES.  AUSÊNCIA  DE 
ELEMENTOS CONCRETOS. INVIABILIDADE. 8. HABEAS CORPUS NÃO 
CONHECIDO. […] 2. Não é possível cumular na denúncia a prática de 
roubo e de receptação da mesma coisa. De fato, acaso o bem tenha 
sido  roubado  pelo  paciente,  não  pode  responder  pela  receptação 
dele, porquanto o uso do bem roubado pelo próprio agente nada mais 
é que post factum impunível, ou seja, mero exaurimento, razão pela 
qual não pode responder também pelo delito do art. 180 do Código 
Penal.  […] 8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, 
para  afastar  a  condenação  do  paciente  pelo  crime  de  receptação. 
Concedo, ainda, a ordem de ofício, para, com relação à dosimetria dos 
crimes de roubo, decotar as circunstâncias relativas à conduta social e às 
consequências do delito, redimensionando a reprimenda total do paciente 
para  15  (quinze)  anos,  3  (três)  meses  e  20  (vinte)  dias  de  reclusão, 
mantidos os demais termos da condenação."3 

Dessa forma, infere-se que o apelante e o corréu Marcos Antônio 
cometeram apenas o crime de furto qualificado (art.  155, § 4º, inciso IV4, do CP), pois a 

3(HC 179927/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 18/04/2013)

4Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
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venda do gado constituiu mero exaurimento do crime de furto, cujo objetivo é a obtenção 
de lucro fácil, de modo que afasto a condenação pelo crime de receptação (art. 180, CP).
2. DOSIMETRIA DA PENA:

Assim, afastada a condenação pelo crime de receptação, deve-se 
redimensionar  a  pena  do  apelante  e  do  corréu  Marcos  Antônio,  por  força  do  efeito 
extensivo do recurso da apelação criminal (art. 5805, CPP). 

Sendo assim, depreende-se que o apelante Francisco Vanderley foi 
condenado à pena de 2 anos de reclusão a ser cumprida no regime aberto, e a pena e 
multa em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à 
época dos fatos, que torno definitiva.

Mantenho a substituição da pena privativa  de liberdade  por  duas 
restritivas  de direito:  prestação de serviços  à  comunidade e prestação pecuniária,  na 
forma ditada pelo juiz sentenciante.

Quanto  ao  corréu  Marcos  Antônio,  verifica-se  que  também  foi 
condenado à pena de 2 anos de reclusão a ser cumprida no regime aberto, e a pena e 
multa em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à 
época dos fatos, que torno definitiva.

E do mesmo modo mantenho a substituição da pena privativa de 
liberdade por duas restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade e prestação 
pecuniária, na forma ditada pelo juiz sentenciante.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, dou provimento parcial para afastar a condenação 
do apelante Francisco Vanderlei da Silva e do corréu Marcos Antônio Rodrigues da Silva, 
por força do efeito extensivo do recurso (art. 580, CPP), e assim, redimensionar as penas 
impostas cominando ao apelante à pena de 2 (dois) anos de reclusão a ser cumprida no 
regime aberto, e a pena e multa em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) 
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva; e ao corréu também a 
pena de 2 (dois) anos de reclusão a ser cumprida no regime aberto, e a pena e multa em 
10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época 
dos fatos, que torno definitiva.

Determino, ainda, a conversão das penas privativa de liberdade do 
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.

5  Art. 580.  No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um 
dos  réus,  se fundado em motivos que  não sejam de  caráter  exclusivamente pessoal,  aproveitará  aos 
outros.
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apelante  e  do  corréu  Marcos  Antônio  para  as  seguintes  penas  restritivas  de  direito: 
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, na forma ditada na sentença 
condenatória.

É o voto. 

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Sílvio Ramalho Júnior, relator, José 
Guedes Cavalcanti  Neto  (Juiz  de  Direito  convocado para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des. 
Carlos  Martins  Beltrão  Filho),  revisor,  e  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito 
convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco 
Sagres Macedo Vieira, 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, 14 de 
abril de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior
Relator 
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