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ADVOGADO OR. ORLANDO CALVIELLI 

E M E N T A 

PENAL.CRIME CONTINUADO. CARACTERIZAÇÃO. 
- A continuidade delitiva configura-se quando presente 
a "unidade de designio " , representada pelo envolvimen 
to entrelaçado dos atos delituosos. 
- Recurso Especial conhecido e provido. 

A C Ó R O Ã O 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as aci 
ma citadas, decide a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, a 
unanimidade, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento pa 
ra cassar o acordo recorrido, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julga 
do. -

12.39.010.28/46 

Custas, como de lei. 
Brasília-DF, em 09 de outubro de 1990 (data do julgamento) 

MINISTRO ~~~TTERSON, Presidente 
e 

Relator 

SU,PER,IOR Iilt'U"'L Lo ,JUSIICA I 
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RECURSO ESPECIAL NO 4.266 - SP 

(Registro nO 9073022) 

R E L A T Ó R I O 

o SR. MINISTRO WILLIAM PATTERSON: - Ao exarar parecer 

neste processo, em que contendem o Ministério Público do Estado 

de São Paulo (recorrente) e Ademir Augusto Leite (recorrido), o 

Or. Roberto Casali, digno Subprocurador Geral da República, ex 

pôs assim a matéria controvertida: 

12.39.010.28/46 

"I O quinto Grupo de Câmaras do Tribunal de 
Alçada Criminal, a despeito de reconhecer a habi 
tualidade delitiva, deferiu por maioria, em reVl 
são criminal, a unificação das penas de reclusão 
a que estava condenado o recorrido em 26 "proces
-sos de crimes de roubo nos quais, com ligeira va 
riação de comparsas, em todos a atividade crimino 
sa se voltou contra motoristas de taxi, despoja 
dos do veiculo e, geralmente, de bens pessoais" ~ 
- (f.31). 

2. O sentenciado já houvera obtido no juízo 
das Execuções Criminais a unificação de outras 9 
condenações por roubo de 5 anos e 4 meses cada u 
ma, para somarem todas 22 anos, 2 meses e 12 dias 
de recluslo (f. 3 e 58). 

3. Os autos de execução que estavam apensados 
a este processo não acompanham o recurso especial, 
mas o acórdão - reunindo as 26 condenações em qua 
tro grupos - explicita a nítida unificação, redu 
zindo a reclusão maior de um século para 41 anos 
e oito meses. 

4. Inconformada, a Procuradoria Geral da Jus 
tiça do Estado de São Paulo manifestou recurso-es 
pecial (f.88/l20) não impugnado e admitido por~dís: 
sídio jurisprudencial, visto que a decisão recor - , 



._--------------

RESP. 4.266 - SP (Rel.) 

P.J. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Tida sustenta a desnecessidade de analisar os as 
pectos subjetivos do delito, bastando a aprecia 
ção dos requisitos objetivos, enquanto os arestos 
divergentes exigem que na continuidade delituosa 
.Ia unidade de designios e, 80 emprestar ilegitimo 
elastério à revisão criminal, divergiu de julga 
dos do C. Supremo Tribunal Federal e dos E. Tribu 
nais de Justiça de São Paulo e da Guanabara" (f.l23).tI 

Concluindo sua manifestação, o ilustre 
do Ministério Público Federal opina no sentido de 

vimento 80 recurso interposto(fls. 137/140). 

representante 

que se dê pr~ 

É o relatório. 

12.39.010.28/46 
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RECURSO ESPECIAL NO 4.266- SP 
(Registro nQ 9073022) 

v O T O 

o SR. MINISTRO WILLIAM PATTERSON: - Em primeiro lugar 
merece uma referência especial a sólida demonstração de sedimen 
tada cultura jurídica expressa em todos os votos que integram a 
v. decisão recorrida. Vencedores e vencidos discorreram brilhan 
temente sobre o tema versado no julgamento, onde a erudição e o 
profundo conhecimento jurídico atestaram a capacidade intelec 
tual de seus prolatores. 

O acórdão de fls. 19/86 constitui peça que engrandece 
a Magistratura nacional e enche-nos,a todos nós Magistrados, de 
orgulho. O mesmo registro merece ser feito em relação ao recur 
so especial interposto (fls. 88/119), subscrito pelo Dr. Paulo 

de Tarso Barbosa Duarte, ilustre Procurador-Geral de Justiça, em 

exercício, trabalho digno dos mais altos encômios. 
Infelizmente tenho que escolher uma das posições em 

confronto para decidir a questão, circunstância que me obriga a 
rejeitar uma delas, o que ocorrerá, decerto, por convicção de ar 
dem puramente doutrinária, sem o menor desdouro para a corrente 
repelida. 

Prevaleceu no aresto impugnado a teoria majoritária que 
pode ser traduzida nesse trecho do acórdão (fls. 27/31): 

12.39.010.28/46 

3. "No caso destes autos, quer o peticionário a 
inclusão entre as penas que já teve unificadas,de 
outras vinte e seis, que afirma resultarem de d~ 
litos cometidos no mesmo lapso temporal. 

Anote-se, inicialmente, que não obstante 
nha o ven. acórdão deste co lendo Quinto Grupo 
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ferido a unificação, em um unlCO grupo, de nove 
condenações, acolhendo o lapso temporal de trinta 
dias, aceito pelo bom direito pretoriano, simples 
mente entre um e outro delito, melhor será - pena, 
agora sim, de outorgar prêmio injustificável a cri 
minoso habitual - identificação desse lapso tem 
poral a partir do primeiro dos delitos cujas pe 
nas se pretende unificarj aqueles que ultrapassa 
ram o trintídio permanecerão não unificados, ou T 
niciarão o cômputo de lapso temporal para um se 
gundo grupo de penas unificadas. Esse o melhor 
critério, embora o relator, hoje único membro do 
colendo Quinto Grupo que acolheu a revisão ante 
riormente aflorada pelo mesmo peticionário,tenha~ 
naquele julgamento, acompanhado o entendimento en 
tão majoritário, modificando, ao depois, esse en 
tendimento, no julgamento de vários casos seme 
lhantes, neste colendo Quinto Grupo ou na Colen 
da Décima Câmara, que integra. 

Adotado esse critério, impossível se torna o 
deferimento pleno da revisão, como aforada, seja 
porque - como se verá - os intervalos temporais , 
adotado o critério supra exposto, não permitem a 
formação de um único grupo, seja, ainda, porque 
quer o peticionário, pura e simplesmente, a inclu 
são das penas agora elencadas no grupo único re 
sultante da revisão criminal que, anteriormente ~ 
havia ajuizado. Mas se outro é o critério afirma 
do para nortear o deferimento da revisão, não ha 
veria como ser cindido, em grupos, o grupo único 
estabelecido por ven. acórdão que transitou em jul 
gado; este colendo Quinto Grupo, obviamente, não 
pode modificar o ven. acórdão dele mesmo, em revi 
são criminal proposta pelo mesmo peticionário. -

E nem se afirme ilógico o critério aqui espo 
sado. Exatamente porque a unificação de penas cons 
titui instituto criado pelo direito pretoriano ~ 
à luz de sadia política criminal, como supra assi 
nalado, que visa a impedir a aplicação de penas 
manifestamente exageradas a um mesmo agente ( ain 
da que resultantes, essas penas, de várias ações 
criminosas), não haverá como se afirmar necessá 
ria a identificação de um mesmo impulso criminóge 
no, como verdadeiro liame entre uma ação e outra. 
Esse impulso criminógeno autorizará o reconheci 
menta da continuidade pura, e agora independente~ 
mente de qualquer lapso temporal entre uma ação e 
outra, desde que perfeitamente identificado; tam 
bém arbitrária é a afirmação, a nível de teoria e 
sem apoio em elementos concretos de convicção, de 
que um mesmo impulso permanece durante trinta dias, ,i 

meses ou anos a fio. O critério que aceita o la~ 
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50 temporal de trinta dias mas admite a unifica 
ção apenas das penas correspondentes a delitos co 
metidos durante o trintidio será, da mesma forma 
arbitrário, é indiscutível, mas necessário seria 
a fixação de algum lapso temporal e esse trintí 
dia, após grandes vacilações jurisprudenciais,fir 
mau-se como razoável. E a não admissão de unif! 
cação de penas correspondentes a delitos que o uI 
trapassem também é informada por boa pOlítica crI 
minal, de vez que, ainda como supra assinalado, T 
nexistente a restrição e teria o agente uma única 
pena, ainda que com acréscimos legais, mesmo come 
tendo crimes durante meses ou anos, bastando que 
tivesse o cuidado de cometer pelo menos um crime 
cada mês. Tal solução é manifestamente inconve 
niente, contraria à boa política criminal que deu 
origem ao instituto e acabaria por premiar, agora 
sim, o criminoso habitual, de forma manifestamen 
te indevida. 

4. Assim, poderão as penas impostas ao peticioná 
rio ser unificadas em quatro grupos, como adiante 
será explicitado, cumprindo observar, desde logo, 
que aquela correspondente ao processo nº 94/81,da 
16ª Vara Criminal, ficará incluída no segundo gru 
po, uma vez que o delito em realidade, foi cometT 
do em 6 de julho de 1980 e não em 4 de novembro 
de 1981, como consta da inicial. Por outro lado, 
também se equivocou a inicial ao afirmar que a pe 
na correspondente ao processo nº 14/81, da 25ª Va 
ra Criminal, corresponder ia a seis anos de reclu 
são, quando na realidade, é de dez anos de reclu 
são. 

Ficarão, pois, como já afirmado, as penas uni 
ficadas em quatro grupos, cuidando todos os pro 
cessas de crimes de roubo nos quais, com ligeira 
variação de comparsas, em todos a atividade crimi 
nosa se voltou contra motoristas de táxi, despoja 
dos do veículo e, geralmente, de bens pessoais."-

Como visto, a decisão, embora com acertadas críticas 

ao critério adotado no julgamento anterior sobre a contituidade 

delitiva, preferiu reconhecer o direito à unificação das penas, 

nele destacadas, sem levar em consideração as condições básicas, 

exigíveis no conceito de crime continuado, e que preponderam nas 

mais modernas teorias sobre o assunto, principalmente aquela que 
diz respeito 

mentada pelo 

12.39.010.28/46 

à chamada "unidade de desígnio", magistralmente cg I 
nosso colega, Ministro Assis Toledo, em voto re~ 
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renciado no parecer do MPF (RESP.507 e 1.027), cujos lances meTe 
cem aqui reprodução: 

12.39.010.28/46 

!'Como se vê, a "unidade de designio" do direi 
to italiano encontra, hoje, paralelismo na praxis 
do direito alemão, guardadas as peculiaridades,com 
a denominação "dolo total". 

Isso revela, a nosso ver, que a teoria objeti 
va, de certos autores de épocas passadas, cede lu 
gar hoje a uma teoria mista que conjuga elementos 
objetivos e subjetivos para caracterização mais 
restrita do crime continuado. 

Daí, o entendimento, a nosso ver correto, que 
predominou no Pleno do Supremo Tribunal, no julga 
menta do REer 87.769, que, apesar da votação dI 
versificada, assim se poderia resumir, segundo pen 
so: há de existir uma ligação entre os vários atos 
criminosos, para que os crimes subseqüentes possam 
ser havidos como continuação do primeiro. 

E essa ligação, a meu ver, dê-se-Ihe o nome 
que se queira dar (dolo total , unidade de desíg 
nio, elemento subjetivo do agente, ou qualquer ou 
tro), deve estar não só nos elementos objetivos 
de tempo, lugar e modo de execução, mas tam 
bém no aspecto interno, psicológico, da conduta 
do agente, sem o que o Juiz não disporia de crité 
rios da continuidade delitiva. -

E não basta, para tanto, diga-se ainda, uma 
predisposição genérica ou a resolução indefinida 
do delinqüente que se propõe a fazer do crime seu 
meio de vida. Se assim fosse, o Direito Penal es 
taria, contraditoriamente, punindo com mais beni~ 
nidade os profissionais do crime, agentes de con 
dutas criminosas de alta reprovabilidade social e 
moral, contrariando assim a própria essência do 
crime continuado que, na lição de Honig, citado 
por Eduardo Correia, é a de punir com pena mais 
branda, através da unificação dos vários delitos, 
a redução do grau de culpabilidade verificada qJan 
do a reiteração de uma atividade foi levada a ca 
bo por aproveitamento ou em virtude da mesma opor 
tunidade". (A Teoria do Concurso em Direito CrimT 
na1, Coimbra, 1963, pág. 243/4). -

Assim, para a continuidade delitiva, torna-se 
indispensável, a meu ver, que os vários atos cri 
minosos apresentem-se enlaçados, os subseqüentes 
ligados ao primeiro (arL. 71 do CP), ou porque 
fazem parte da execução do mesmo projeto crimino 
so, ou porque resultam de ensejo, ainda que for 
tuito, proporcionado pela execução desse projeto 
(aproveitamento da mesma situação). Isso,é claro, I 
uma vez verificados os requisitos objetivos d0:Jrt., . 
7l. , 
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tese, pois 

ma, o RHC 

(fls. 79) , 

Fora disso, penso que não se deva acolher a 
continuidade delitiva, fruto, como se sabe, de 
exigências práticas de política Criminal. 

As conveniências ou maiores comodidades de or 
dem processual não deveriam pesar para afastar as 
exigências substanciais de direito material, no 
tocante ao princípio fundamental da justa retri 
buição. E o eventual excesso de pena, causado pe 
la aplicação do concurso material, encontra saIu 
ção pela obrigatória aplicação da norma geral II 
mitativa do art. 75 do CP." 

Aliás, devo acrescentar que tenho compromisso com essa 
nesse mesmo sentido já votei ao julgar, nesta 6" Tur 

nº 321 - RJ, como lembrado no vaLO do Juiz Marrey Neto 
onde restou anotado o seguinte: 

"N§o int~grados, nos delitos praticados ( Fur 
to) todos os elementos que compõem o conceito dõ 
artigo 71, do COdlgO Penal, como, por exemplo, as 
condições de tempo e lugar, além da diversidade 
de sujeitos passivos, inexiste a alegada continui 
dade." 

Igual posição manifestei ao julgar o RESP nº 840 - PR, 

oportunidade em que me socorri dos ensinamentos do culto Minis 

tro Assis Toledo, para definir a continuidade delitiva,resumidos 

na ementa do acórd~o, a saber: 

Como se 

12.39.010.28/46 

"Direito Penal. Crime Continuado. Caracteriza 
ção. Exigência de unidade de designio ou dolõ 
total. Situação atual perante a doutrina e a 
nova parte geral. Insuficiência da teoria mis 
ta que conjuga elementos objetivos com o ele 
menta subjetivo do agente. 
Para a caracterização do crime continuado tor 
na-se necessário que os atos criminosos isola 
dos apresentem-se enlaçados. Os subseqüentes 
ligados aos antecedentes (art. 71 do CP: I' de 
vem os subseqüentes ser havidos como continua 
ção do primeiro"), ou porque fazem parte d~ 
mesmo projeto criminoso, ou porque resultam 
de ensejo ainda que fortuito,proporcionado ou 
facilitado pela execução desse projeto ( apro 
veitamento da mesma oportunidade)" -
(Rec. Esp. 507-SP ReI. Sr. Min. Assis Toledo, 
5ª Turma, DJ 18/12/89, pago 18.479)." 

"'O '""""', " •• ,"","" "0,""0 'o" "'~ 
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são com inúmeros decisórios que se opõem ao acórdão atacado e 
que se afinam com o entendimento deste Colegiado. Vale transcre 

vê-los: 

12.39.Q10.28/48 

"CRIME CONTINUAOO 
O Código Penal Brasileiro, no tocante 80 cri 

me continuado, adotou a teoria objetiva. todavia, 
no exame de cada caso, não se pode afastar a uni 
dade de designios, que leva de qualquer modo o le 
gislador a penetrar no elemento subjetivo do agen 
teu (Rev. 4.602-6 SP, Pleno, reI. Min. ALFREDO BIT 
ZAIO, RT 576/482). 

"CRIME CONTINUADO 
A identidade do modus operandi do delinqüen 

te não basta para justificar o reconhecimento da 
continuação dos crimes praticados contra diversas 
pessoas, em circunstâncias diversas de tempo e lu 
gar, embora próximos, se cada crime resultou de 
um desígnio autônomo, de modo que os subseqüentes 
não podem ser havidos como continuação do primei 
ro" (REC nQ 85.3l8-DF, 2ª T., reI. Min. CORDEIRO 
GUERRA, RTJ 79/344) ." 

"A continuação pressupõe pluralidade de atos 
cometidos em tempo diverso, mas através de esp~ 
cial determinação da vontade, que está no fundo 
deles, formando um todo jurídico" (Rec. - Des. NE 
VES GUIMARÃES RT 376/120). -

"Não se desconhece que o nosso Direito positi 
vo vigente - adotou a posição objetiva pura, em 
matéria de continuidade delitiva, mas, por outro 
lado, não se pode desprezdr a sábia lição de Ani 
bal Bruno, quando dizia: 

"Dentro do crime continuado, cada episódio no cur 
50 dos acontecimentos é uma "ação integral, um crime 
em si mesmo, no seu aspecco objetivo e subjetivo. A uni 
dade atribuida ao conjunto deve assentar em uma unidã 
de de fato resultante das circunstâncias que vinculam 
entre si as ações sucessivas e em uma unidade psíqui 
ca que compreende as várias realizações como um todo" 
(Rev. Oes. MARINO FALCÃO - RJTJESP 87/435)." 

"CRIME CONTINUADO - Não caracter ização - Modos 
de execução sequer semelhantes - Troca constante 
de comparsa e ataques a vítimas diversas -Reitera 
ção criminosa revelada - Recurso não provido" ( E 1 
gravo nO 50.429-3 - São Paulo - RJTJESP 105/452)~ 
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!'Não se configura a hipótese do art. 51, §2º. 
do CP (atual art. 71), se os crimes, embora idên 
ticos, foram o resultado de deliberações autônõ 
mas e não um a continuação do outro" (Rev.Des.FAUS 
TINO NASCIMENTO - RT nO 423/456). -

E, finalmente, mais um outro deste STJ: 

"PROCESSO PENAL. ROUBO. CRIME CONTINUADO. AU 
S~NCIA DOS ASPECTOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS: ANULA 
çM DO ACÓROM. 

Ausentes os requisitos objetivos - modo de exe 
cução e disparidade de comparsas - bem como o re 
quisito subjetivo de unidade de desígnio, impossT 
vel a caracterização da continuidade delitiv8. -

Não há, no caso em tela, o vínculo entre o 
primeiro ato criminoso e os subseqüentes, que ca 
racteriza a continuidade delitiv8. 

RE. conhecido e provido p/ que seja restabe 
lecida a sentença condenatória de primeira instâ~ 
cia." 
(RESp. nº 1.027-SP - 5" T-Min. EDSON VIDIGAL, OJU 
de 5.2.90. p. 460)." 

Também deve ser destacado que a hipótese versada nes 

tes autos subsume-se à orientação paradigma, conforme demonstrou 

o Recorrente. verbis: 

12.39.010.28/46 

nÉ extremamente nítido o paralelismo entre as 
hipóteses dos autos e as versadas nos julgados tra 
zidos a confronto. Em todas, cuida-se da prática 
pelo agente de mais de um delito da mesma espécie, 
em oportunidades diversas e contra vítimas dis 
tintas, não havendo identidade de parceiros nas a 
ções criminosas. Diversas, entretanto, as solu 
ções: enquanto o acórdão recorrido, atendo-se ao 
lapso inferior a trinta dias entre o cometimento 
de cada delito, afirma a continuidade, os arestos
-paradigma afastam o reconhecimento do crime con 
tinuado quando, como no caso, se entrevê mera per 
severatio in criminis, resultando cada delito de 
deliberação autônoma. 

Importa enfatizar que nos vinte e seis proces 
sos o recorrido agiu de parceria com agentes dis 
tintos, dirigindo seus ataques ao patrimônio de 
motoristas profissionais, colhidos em circunstân 
cias que, igualmente, assumiram contornos singula 
res, evidenciand~ sempre, obediência a planejame~ 
tos diversificadamente concertados, o que p~ate~ . 
teia a inexistência do requisito da unidade de re 

- ) 
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solução criminosa, exigível para a afirmaç~o da 
continuidade delitiva." 

Concordo, igualmente, com o argumento de "que a revisão 
não teria cabimento, porquanto a decisão revisanda não contra 
riou disposição expressa de lei, requisito essencial para a sua 
admissibilidade. 

Ante o exposto, conheço do recurso especial e lhe dou 
provimento, para cassar o acórdão recorrido. 

~l 

12.39.010.28/46 
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EXTRATO OA MINUTA 

RESP. Nº 4266 - SP (90.73022) SP - ReI. O SR. 
liam Patterson. Recte: Ministério Público do Estado de 
lo. Recdo: Ademir Augusto Leite (réu preso). Adv: Dr: 
Calvielli. 

Min.Will 
Sã'o Pau 

Orlandõ 

DECISAO: A Turma, por unanimidade, conheceu do Te 
curso especial e deu-lhe provimento para cassar o acórdão Te 
corrido, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator (09.10.90 
6ª Turma). 

Votaram os SISo Ministros José Cândido, Carlos Thibau e 
Dias Trirldade. Ausente, justificadamente, ° Sr. Ministro Costa 
Leite. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro William Patterson. 

12.39.010.28/46 


