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É indispensável a indicação da pena-base quando a condena
ção é por mais de um crime, ou há aplicação de aumentos devidos
ao concurso de crimes ou delito continuado (1), a não ser quando
a pena é aplicada no mínimo legal (2).

Algumas das circunstâncias judiciais do artigo 59, caput, que
substituiu o artigo 42, do CP, podem surgir, também, como
circunstâncias legaís (agravantes ou atenuantes), ou mesmo como
causas de aumento ou díminuição da pena. Por isso, deve o juiz
tomar redobrada cautela para que elas não sejam consideradas
mais de uma vez, pois o fato redundaria em inadmissível dupla
valoração da mesma circunstância ou causa.

A propósito, das oito circunstâncias judiciais que aparecem
no referido artigo 59, seis delas estão repetidas no novo parágrafo
único do artigo 71, que trata do "crime continuado específico",
introduzido pela reforma penal de 1984 (3). Da mesma forma se
encontram repetidas no inciso IH, do artigo 44, e no inciso II, do
artigo 77 (penas restritivas de direitos e suspensão condicional
da pena).

O legislador substituiu o artigo 51 e seus dois parágrafos, do
CP, pelos artigos 69, §§ 1.0 e 2.°, 70 e parágrafo único, e 71 e pará
grafo único, respectivamente para o "concurso material ou real",
"concurso formal ou ideal" e "crime continuado ou continuidade
delitiva".

Estas duas últimas figuras jurídicas ganharam destaque,
estando agora previstas em artigos próprios, em vez de parágrafos.
Mas, considerando que elas compreendem exceção ao concurso
material ou real, bem poderiam permanecer num mesmo artigo,
como anteriormente, desdobrando-se a matéria excepcional em
parágrafos, incisos e alíneas, como convém à boa técnica legis
lativa.

(1) TACrSP - Ap. 298.645 - in "julgados" 70/358.
(2) RT, 552/442; in "julgados" 68/136.
(3) Lei n. 7.209, de 1984.

Justitia, São Paulo, 49(140):115·126, out./dez. 1987

 

 



116

No que conceme à "continuidade delitiva", o legislador de
1984 trocou o verbo "impõe-se-Ihe", do caput do artigo 51, pelo
verbo "aplica-se-Ihe", agora no caput do artigo 71, mantendo-lhe,
contudo, a figura gramatical da "mesóclise ou tmese", como se
verifica. O novo verbo afigura-se de melhor técnica, no contexto
do sistema, embora em sentido amplo ambos signifiquem a mesma
coisa.

Também houve o acréscimo do parágrafo único do artigo 71,
que trata da aplicação de pena mais grave quando o crime conti
nuado é cometido contra interesses juridicos pessoais, sendo
diversas as vitimas.

Com isso, ficaram pacificadas a doutrina e a jurisprudência
sobre a matéria, pois anteriormente haviam-se estabelecido duas
posições distintas a respeito: uma, liberal, com suporte no § 2.°,
do artigo 51, do CP, dispensava a homogeneidade de vítimas para
a caracterização do crime continuado; outra, chamada ortodoxa,
com alicerce na teoria alemã, entendia que só havia possibilidade
de "continuidade delitiva" quando o crime era cometido contra
a mesma vítima, e tal não ocorrendo, então deveria ser observada
a regra do concurso material ou real.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admitia a continui
dade em crime de roubo com vítimas diferentes (4), mas não o
aceitava no caso de homicidio_ E nesse sentido era a Súmula
n. 605, que enunciava: "Não se admite continuidade delitiva nos
crimes contra a vida".

Com a inovação trazida pelo parágrafo único do artigo 71,
naturalmente a aplicação dessa súmula ficou prejudicada_ Agora
já não pode haver dissensão a respeito pois legem lIabemus.

Assim, conforme prevê o aludido dispositivo legal, "Nos
crimes dolosos, contra vitimas diferentes, cometidos com violência
ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a cUlpabi
lidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do
agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a
pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se
diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único
do artigo 70 e do artigo 75 deste código".

A remissão feita ao parágrafo único do artigo 70 e ao artigo
75, do CP, é no sentido de que a pena, embora possa ser tripli
cada, deve sempre ficar restrita aos limites das penas cumUladas
(concurso material) e também ao máximo para o cumprimento
das penas privativas de liberdade no ordenamento juridico-penal
brasileiro, que no caso é de trinta anos. Aliás, a não-observância

(4) STF, RE 87.692-SP - D.J.U. de 4-5-79, pág. 3.520.
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do limite para o concurso material ou real constituiria verdadeiro
absurdo porque a ficção jurídica do crime continuado foi criada
exatamente para favorecer o agente e não para prejudicá-lo.

Vejamos, a propósito, a hipótese de continuidade delitiva
entre um homicídio simples e uma lesão corporal de natureza leve
(artigos 121, caput, e 129, caput, SP): a pena mínima para o homi
cídio simples é de seis anos de reclusão, e para a lesão corporal
de natureza leve é de três meses de detenção_ Fixada a pena-base
do h.omicídio ~m seu mínimo legal e acrescida de 1/6 (mínimo
pre:VIsto no artIgo 71, caput, para a continuidade delitiva), o agente
seTl~ ?Ondenado a sete anos de prisão. Mas, na realidade, para
a hIpotese aventada, o acréscimo pela continuidade não poderia
passar de três meses de detenção, que é o máximo previsto para
o caso de concurso material, quando a pena é fixada no seu míni
mo, e, dessa forma, a pena final do agente, na espécie, seria de
seis anos de reclusão e três meses de detenção.

O "crime continuado" se caracteriza quando o agente comete
dois ou mais crimes da mesma espécie, mediante mais de uma
conduta, estando os delitos, porém, unidos pela semelhança de
determinadas circunstâncias (condições de tempo, lugar, modo de
execução ou outras circunstâncias que permitam deduzir a conti
nuidade). A unidade do crime continuado é uma ficção e resulta
da lei.. O legislador adotou a teoria objetiva pura, não havendo
neceSSIdade da unidade de desígnios do agente. Basta a homoge
neidade demonstrada de forma objetiva pelas circunstâncias
exteriores.

Há muita divergência na doutrina e nos tribunais sobre o que
deve ser entendido por "crimes da mesma espécie", mas essa
m~té~ia não será aqui analisada, para não se perder de vista o
ObJetIvo. deste t~abalho, ~egundo_ o seu enunciado. ,

. .A..0 mtro.duzIr :? paragrafo umco do artIgo 71, o legislador
JustifICOU a movaçao, no sentido de que "O projeto optou pelo
critério que mais adequadamente se opõe ao crescimento da
criminalidade profissional, organizada e violenta, cujas ações se
repetem contra v}timas diferentes, em condições de tempo, lugar,
modos de execuçao e circunstâncias outras, marcadas por evidente
semelhança. Estender-lhe o conceito de crime continuado importa
em beneficiá-la, pois o delinqüente profissional tornar-se-ia passivel
de tratamento penal menos grave que o dispensado a criminosos
ocasionais. De resto, com a extinção, no projeto, da medida de
segurança para o imputável, urge reforçar o sistema, destinando
pen~s maIS longas aos que estariam sujeitos à imposição de
medIda de segurança detentiva e que serão beneficiados pela
abol!ção. da medida. A Polícia Criminal atua, neste passo, em
sentIdo ll1verso, a fim de evitar a libertação prematura de deter-
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minadas categorias de agentes dotados de acentuada periculosi
dade". (5)

Sobre a continuidade delitiva e seus graves efeitos, desde há
muito tem preocupado as autoridades competentes. A. propósito,
a escorreita manifestação do ínclito Desembargador ValentiJ.n.
Silva, então eminente juiz do Egrégio Tribunal de Alçada Crimi!lal
do Estado de São Paulo: "O problema da continuidadlõ delitiva é,
sem dúvida, dos mais dificeis para o julgador. A figura, do ?dITle
continuado representa, na prática, solução de "qüidade, tendo por
fim evitar o excessivo rigor de certas punições. Todavia, éiITlWes
cindível que, a par dessa preocupação, haja o maior cuidado !lo
sentido de evitar-se que a liberalidade das unificações, não, se
transformem num incentivo à reiteração,pelo. crimi!l()so, êlas
infrações a que ele se entrega. A certeza de que suas penasslõr,ão
unificadas poderá levar o agente a cometer. novos delitos, que,
de certo modo, não mais aumentariam SUa punição". (6)

Na realidade, a inovação agora trazida no parágrafo único
do artigo 71 veio atender, de certo modo, aos inúmeros alertas
lançados pelos doutrinadores e pelos tribunais, no sentido de que
se fazia necessário um maior rigor jurídico contra o crirne violento
e organizado.

Há, agora, com a reforma ditada pela Lei!l' 7.Z09,d.e19114,
dois tipos de crimes continuados, com diversidade na apenação:
o crime continuado comum (artigo 71, caput), eo, crime S0n.tinua
do específico (parágrafo único). Neste, além dos requisitos legais

.do primeiro, é necessário verificar outras três condições especí
ficas: devem ser crimes dolosos, com vítimas diferentes ecorn
violência ou grave ameaça à pessoa. Se falta uITladessas condi
ções, então deverá ser observado o disposto no caputdo artigo 71,
e que trata da regra para o crime continuado comum.

Quando da fixação da pena o juiz deve observar o que dispõe
o artigo 59 e incisos, do CP, que substituiu o artigo 42, e que traça
as regras necessárias para dar integral cumprimento ao pdncípio
constitucional da individualização da pena (artigo 153, § 13, 2."
parte, CF).

Com efeito, o juiz precisa indiVidualizar e motivar cad.apena
para que se saiba qual foi a sanção de cada crime (7), sendo
nula a sentença que não explicita as penas de, cada infração e
aplica pena global (8). E quando o juiz aplica a pena em c0!lcurso,
precisa especificar qual é a forma de concurso que está reconhe
cendo (9).

(5) "Exposição de motivos" à Lei 11;7.209, de 1984, 11. 59.
(6) RT, 484/331.
(7) RTJ, 95/823; TACrSP in "julgados" 70/250.
(8) RT, 537/364; RF 277/304.
(9) RTJ, 821731; RF 259/280.
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Até a reforma penal de 1984ElõITla,ne13cül.luas, divergências
suscitadas sobre as etapas seguida13 qlla,ndpqa,lJ,plicaçãoqapena,
De fato, para alguns penalistas, a tarefadefixac~pda,IlEJ!1.ase
desdobrava em três fases ou etapas; e,parao1Ítros;>eITlduas,
Aquele primeiro critério, porexemplo,eraqefen,diêll:).p,o~<l:'l'EJlson

Hungria, enquanto o relativo às duas faseserapl'e~EJl'iqºiIlºr
Roberto Lyra e Basileu Garcia. (10) ".<><;/>

Agora, entretanto, de acordo como disposto no artigO>68?dO
CP, que adotou o critério das três fases, também não pode.haver
mais dissensão a respeito. Assim, na primeira fase o jUiz deve
observar o critério do artigo 59 (circunstâncias judidais); em
seguida, numa segunda fase, sobre a pena-baseencontI'ada na fase
anterior, o juiz deve observar as agravantes e atellUantes dosarti
gos 61, 62, 65 e 66 (circunstâncias legais); finalmente, na terceira
fase, é que serão consideradas as eventuais causas de aume!lto ou
de diminuição da parte geral ou especiaLdo CP, sempre ,com a
atenção voltada para o disposto no artigo 11, se houver fra,ções
de pena que possam resultar das operações com base no artigo 68.

Observado o disposto no artigo 59, para a primeira fase, caso
não existam atenuantes ou agravantes, nem causas de aUmento Ou
diminuição, então a pena iniCialmente encontrada será a definitiva.

Por outro lado, no entanto, se hOuver agravantes ouatériUl3.ri
tes, é sobre a pena encontrada nessa segunda fase, e l1ãosobre a
pena·base do artigo 59, que os aumentos ou diminuições deverão
recair. Aliás, nesse mesmo sentido já vinha decidindo o Supremo
Tribunal Federal: "Crime continuado. O acréscimo pela continui
dade delitiva incide sobre a pena já aumentada por outra causa,
e não sobre a pena originalmente concebida" (11).

E a "exposição de motivos" da nova lei esclarece qUe "O
projeto opta claramente pelo critério das três fases, predominante
na jurisprudência do Supremo Tribunal Féderal.Fixa-se, ,inicial
mente, a pena·base, obedecido o disposto no artigo 59; conside
ram-se, em seguida, as circunstâncias atenuantes, e agravantes;
incorporam-se ao cálculo, finalmente, as causas de diminuição, e
aumento. Tal critério permite o completo colihecimento da opera·
ção realizada pelo juiz e a exata determinação dos elementos
incorporados à dosimetria" (12).

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput,para
a fixação da pena-base, são: a culpabilidade do agente (em
substituição à intensidade do dolo ou grau da culpa do anterior
artigo 42); os antecedentes do agente; a conduta sociaLdo agente
(circunstância não prevista anteriormente); a personalidade do

(lO) BASILEU GARCIA - Instituições de Direito Penal - 4.a edição, pág. 494.
(U) RE, 97.330-3, de São Paulo - RT, 573/481 e 596/451-
(12) "Exposição de motivos" à Lei n. 7.209, de 1984, n. 51.
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agente; os motivos do crime; as circunstâncias do crime; as
conseqüências do cnme; o comportamento da vítima (não prevista
anteriormente) .

Com exceção daS duas últimas (conseqüências do crime e
comportamento da vítima), todas as demais circunstâncias estãO
repetidas no parágrafo único do artigo 71, do CP, conforme já
assinalado, ao passo que, no caput do. artigo, que trata do Crime
continuado comum, continua como anteriormente, sem inserção
de quaisquer circunstâncias judiciais.

As duas circunstânCiasl1ão registradas no parágrafo ÚlliCo,do
artigo 71, são da maior importância para a fixação da pena-base.
As "conseqüências do crime" dizem respeito aosefeítos da conduta
do agente, o maior ou menor dano ou risco de dano para a vítima
ou para a própria coletividade; o que, evidentemente, não deve
ser levado em conta para aquela finalidade, quandO .Se tratar de
crime culposo. E o "comportamento da vítima" igualmente pode
ter reflexos no grau de censurabilidade da conduta do agente;
Assim, a atitude da vítima que é displicente. quanto ao. seupatri
mônio, deixando-o à mercê dos amigos do alheio, o comporta
mento sensual e provocante da mulher que aguça o apetite sexual
dos homens, embora não justifiquem a prática do crirr16, podem,
contudo, atenuar o grau dereprovabilidade da conduta d()agent~.

Justificou o. legislador . quanto a inserção da circunstância
relativa ao comportamento da vítima;inverbis:"Fez-sereferência
expressa ao comportamento da vítima, erigido, muitas vezes, em
fator criminógeno, por constituir-se em provocação ou estímulo
à conduta criminosa, como, entre outras modalidades, o pouco
recato da vítima nos crimes contra os costumes". (13).

Para melhor comprel1der a importânCia das referidas circuns
tâncias judiCiais (conseqüências do crime e comportamento da
vítima), na valoração da conduta do agente, imaginemos a hipó;
tese detrês crimes continuados específicos, de estupro: o primeiro
deles cometido contra jovem solteira, com alguma experiência
sexual, mas de cOluportamento assaz sensual e provocante, e que
em muito colaborou para desencadear o apetite sexual do agente;
o segundo crime é cometido também contra jovem e com alguma
experiência .em relacionamento seXUal, mas, ao· contrário da pri
meira mulher;. em· vez' de comportamento reprovável é recatada
e se faz respeitar, em nada colaborando para sofrer a prátiCa do
crime; finalmente, o terceiro delito é perpetrado. também contra
jovem, igualmente recatada, mas ainda virgem e já com casamento
à vista. Depois do crime, desvirginada e com enorme trauma
ainda acabou abandonada pelo noivo em face dos acontecimentos:

(13) Idem, n. 50.

121

deves~gn~f~~r:~t~~ç~~~o~::Ua ~~~~~~~' ~~~g:~;;;~a, e que o juiz

Assim, no primeiro caso teríamos uma atenuante militando
a favor do agente; no segundo crime não se apresenta ensejo
para aplicação das duas referidas circunstâncias; e, por derra
deiro, incidiria uma agravante a desfavor do agente, em face da
~:~~frog~~~i:de quanto às conseqüências de sua conduta no

Não obstante, o legislador, após repetir seis das Circunstâncias
judiciais inseridas no artigo 59 também no parágrafo único do
artigo 71, deixou de considerar as duas acima referidas, se:n
maiores explicações na "exposição de motivos" à lei que introduzl~
a reforma, deixando alguma perplexidade a ser futuramente bam
da pela jurisprudência. E nem se alegue que as duas circunstân
Cias omitidas serão consideradas pelo juiz ao fixar a pena-base do
crime mais grave, pois isso também ocorrerá em relação àquelas
outras seis circunstâncbs repetidas no parágrafo Úllico do aludido
artigo 71.

Como interpretar, entâo, o disposto nos dois dispositivos
legais apontados (artigo 59 e parágrafo único do artigo 71?, r!lspei:
tados os principios do non bis in idem e de que na ler nao ha
palavras inúteis?

Para o caso de crime continuado comum (artigo 71, capuO,
não há dificuldade, pois não houve inovação a respeito. Assim,
fixada a pena-base com aferição das circunstâncias do artigo 59,
consideradas as agravantes ou atenuantes (circunstâncias legais),
aplica-se o aumento previsto no aludido artigo 71, pela continui
dade delitiva.

Convém lembrar, nessa parte, que o critério para tal aumento
tem sido o número de infracâes cometidas, e não as circunstâncias
judiciais do antigo artigo 42 (agora 59), que já influíram na fixa
ção da pena-base. (14)

A propósito, o Egrégio 3.° Grupo do Tribunal de Alç.ada
Criminal de São Paulo nos fo!'nece a maneira correta de aphcar
aquele critério, ín verbis: "Neste E. 3.° Grupo já se tornou pac!f!co
o critério de vincular o acréscimo relativo à continuidade dehtlva
ao número de delitos. Quanto maior este, maior será aquele.
Assim, em se tratando de dois crimes o aumento será o mínimo
de um sexto incidindo sobre a pena imposta ao crime mais grave;
de três, será de um quinto; de quatro, um quarto; de cinco, um
terço; de seis, a metade, e, finalmente, de dois terços, quando
forem sete ou mais delitos". (15)

(14) TACrSP _ Ap. 375.263, de 26-2-85; JUTACRIM 55/133; 65/51 e 70/304.
(15) TACRIM-SP - Rev. 117.450 - ReI. Juiz Ercilio Sampaio;
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E quando se trata de unificação de penas em diversos proces
sos também tem sido adotado esse mesmo critério: "O elevado, -
número de infrações cujas penas são unificadas autoriza a adoça0
da percentagem máxima decorrente da continuidade delitiva". (16)
E mais: "Na consideração dos processos, para fins de unificação
de pena, o Magistrado deve abstrair da pena do processo levado
em consideração adicionais ali feitos em razão da continuidade
delitiva. Em compensação, ao estabelecer o percentual de acrés
cimo, deve levar em consideração não o número de processos
unificados, mas o número de crimes praticados". (17)

O aumento pela continuidade delitiva deve sempre ser feito
sobre a pena mais grave aplicada a um dos crimes, apurada
isoladamente como se faz em concurso material, e para isso há
a previsão legal do artigo 71 e seu novo parágrafo, que manda
aplicar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grav~,

se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dOIS
terços. Então, embora o aumento seja pela continuidade delitiva,
isto não significa, necessariamente, que o juiz deva apurar a p.en~

do primeiro crime e depois lhe acrescente a quantidade nos 11ml
tes mencionados como pode parecer à primeira vista, pois a
maior apenação poderá ser feita em algum dos delit?~ poster~ores
ao primeiro. Na verdade, o juiz deve apurar, na sene de cnmes
cometidos, individualizadamente, qual deles vai receber a pena
mais grave, já levadas em consideração as circunstânci.as j~diciai~
e legais, e depois, sim, deve aplicar o aumento relativo a contI
nuidade sobre a pena encontrada dessa forma, observando, sem
pre, os limites máximos estabelecidos nos artigos 70 e 75, do CP.

Mas o juiz deve atentar para o fato de que, às vezes, pode
ocorrer a necessidade de estabelecer penas diferentes para cada
agente, no caso de concurso de pessoas (artigo 29, CP), não só
em função das circunstâncias judiciais e legais, mas, ainda, porque
algum dos agentes pode não ter tomado parte em todos os crimes
levados em consideração, e o crime apurado como sendo o mais
grave para uns poderá não o ser para os demais. Digamos, por
exemplo, que na hipótese aventada dos três estupros, cometidos
por três agentes e um deles tenha tomado parte somente nos dois
primeiros crimes. Para esse agente, então, o crime mais grave
não seria o terceiro, do qual sequer participou, mas o segundo,
já que no primeiro verificou-se a existência de uma atenuante.
Há, portanto, que não perder de vista o principio constitucional
da individualização da pena. (18) Assim também em casos de
unificação das penas. (19)

(16) JUTACRIM 57/398 - Rel. Juiz Valentim Silva.
(17) TACRIM-SP - Rec. 306.021 - ReI. Juiz Adauto Suannes.
(18) Artigo 153, § 13, 2.a parte, da CF.
(19) JUTACRIM 67/204.
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Considerando, também, que o acréscimo previsto pelo legis
lador para a continuidade delitiva deve incicJir sobre a pena mais
grave, correto concluir que, no caso de delito tentado (20), deve
ser feita a individualização da pena para cada crime e para cada
agente, e, depois, se a pena do delito tentado for a mais grave,
então ela será a base para a aplicação do aun1ento pela continui
dade delitiva, pouco importando se o crime tentado foi praticado
antes ou depois dos demais. Assim, no caso do exemplo dado,
de um homicidio simples e de uma lesão corporal de natureza
leve, se tivesse havido homicidio apenas tentado, a pena seria, em
principio, de dois anos de reclusão. Então, essa seria a pena sobre
a qual incidiria o acréscimo de 1/6 relativo à continuidade, de
quatro meses de detenção, reduzindo-se a três meses por causa
do limite do artigo 69 (concurso material). Outrossim, quando o
acréscimo pela continuidade delitiva for o relativo ao crime ten
tado, a redução do parágrafo único do artigo 14, não opera. (21)

No que diz respeito à introdução do parágrafo único, do artigo
71, além de ter o legislador acabado com a discussão sobre a
possibilidade ou não de caracterizar o delito continuado aquele
praticado contra vitimas diversas, também visou, conforme visto,
combater com maior rigor a criminalidade profissional, organi
zada e violenta, e reforçar o sistema penal no que concerne à
aplicação da pena, em face da extinção das medidas de segurança
para o imputável, e, portanto, o aludido dispositivo legal deve
ficar reservado a delinqüentes que se enquadrem em tais condi
ções, permanecendo o caput do artigo 71 para os outros casos.

Mas o juiz precisa ficar atento para não fazer dupla valoração
das circunstâncias judiciais ali repetidas, em número de seis, já
consideradas quando da fixação da pena-base pelo artigo 59.

Assim, devem ser consideradas as circunstâncias da própria
causa de aumento ou diminuição, conforme ocorre na aplicação
da redução prevista no parágrafo único do artigo 14, referente ao
delito tentado, onde o juiz deve analisar o iter criminis percorrido
pelo agente na direção da meta optata. Se esse caminho ainda
estava sendo iniciado pelo agente, a redução será maior, e, ao
contrário, se pouco faltou para a consumação do delito, a dimi·
nuição será menor. Entretanto, para ser fixada a pena-base do
crime, como se tivesse sido consumado, é que se devem levar
em conta as circunstâncias judiciais e legais, e só depois aplicar
a redução. (22)

Muiaiis muiandis, afigura-se correto concluir que assim deve
ser na aplicação do aumento ou diminuição previsto para a conti
nuidade delitiva, mormente agora que o legislador entendeu de

(20) RT, 426/412, 524/356 e 540/272.
(21) RT, 609/354.
(22) TACRIM-SP - Rev. Criminal 48,296 - ReI. Juiz Azevedo Franceschini.
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incluir no parágrafo único do artigo 71 a quase totalidade das
circunstâncias judiciais do artigo 59.

Mostra-se intuitivo que o juiz possa valorar· algurtlas dás
circunstâncias ali inseridas, em relação aos delitos que não servi
ram para a fixação da pena-base, para justificar.um aumento
maior ou menor, embora já as tenha levado em consid~ração

para formar a pena-base no delito que foi. detectado como sendo
o mais grave. Isso pode ser afirmado no tocante à culpabilidade,
aos motivos e às circunstâncias de cada crime (fatores que variam
de crime para crime) .• Contudo, no queconcerne aos antecedentes,
à conduta social e à personalidade do agente, já não se pode dizer a
mesma coisa, pois ao analisar tais circunstâncias para a formação
da pena-base, o juiz já as considera como· um todo e para todos
os delitos cometidos pelo agente, razão pela qual não devem ser
duplamente valoradas, sob pena de caracterizar um inadmissível
bís in idem.

Quanto as "conseqüências" dos delitos<combasenosquais
se opera o aumento, afigura-se que não· devem ser levadas em
consideração, pois o legislador não incluiu essa circunstância no
parágrafo único do artigo 71, e levando em conta que esse requi
sito já é apreciado pelo al-tigo 59, quando da fixaçãO da pena-base,
não se pode agravar a situação do agente sem expressa previsão
legal. Porém, embora não inserida no referido dispositivo legal
a circunstância iudicialrelativa ao "comportamento da vitima", ê
razoável c011clulr que deva sempre ser levada em consideração,
mesmo para aplicação do aumento ou diminuição pela· continui"
dade delitiva, porquanto, além de poder amenizar a sítuação do
agente, ainda é permitida a aplicação da analogiainbonampartem
em matéria de natureza penal, não dando ensejo, por isso, à ocor
rência de qualquer lesão à ordem jurídica.

Não obstante todas as considerações feitas, em relação ao
disposto no parágrafo único do artigo 71 (crime continuado
especifico), melhor se afigura a adoção de critério de •natureza
objetiva, para a aplicação dos aumentos ou diminuições em
decorrência da continuidade delitiva, de modo que possa ser mais
facilmente •• compreendido, inclusive pelos próprios agentes do
crime, quase sempre leigos em leis, pois sendo a punição dirigida
à repressão e à prevenção do crime,comTém. que a decisão do
juiz seja peça bem clara e de fácil entendimento para todos.

Assim, caracterizado o crime continuado especifico,previsto
no parágrafo único do artigo 71, pela conduta dolosa do agente,
contra vítimas diferentes, e com violência. ou grave< ameaça à
pessoa, o critério para bem aferir o aumento. ou diminuição pela
continuidade delitiva pode ser o mesmo já adotado pelos tribunais
para o crime continuado comum, ou seja, o número de. infrações
cometidas, observada, naturalmente, escala de apenação mais
grave, conforme disposto no próprio parágrafo apontado.
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Trata-se de critério objetivo, de fácil conipr"ensão, e poderá
ser adotado com vantagens sobre o alvitrado e relativo/àyalpração
das circunstâncias judiciais repetidas naquele dispositiyole~al.

Por enquanto a jurisprudência é escassa a respeito,emeface
da reforma ser recente, mas a Egrégia 5.' Câmara Crimillaldo
Tribunal de Justiça de São Paulo, por votação unânime, decicJiu
pela aplicação do acréscimo de 1/3 dos valores punitivos padrões,
para o caso de dois crimes. (23)

Adotar o critério do número de vitimas não se mostra razoá
veL pois o número delas poderá ser muito elevado já no~dois

primeiros crimes, como no caso de concurso entre crime fórmal
e continuado, admitido por alguns. (24)

A nova lei é clara no sentido de que o aumento pode ser até
o triplo da pena mais grave e fixada para um. dos crimes, e qlle
também coincide com o triplo do maior aumento estabelecido no
caput do artigo 71. E não tendo o legislador previsto o aumento
mínimo a ser considerado no parágrafo único do artigo 71,afigu·
ra-se que deva ser o mínimo estabelecido no caput do artigo, isto
é, 1/6.

Propomos, então, a seguinte tabela:
Duas infrações, aumento de 1/3; três, a metade; quatro, 2/3;

cinco, o dobro; seis, o dobro mais 1/3; sete, o dobro mais 1/2;
oito, o dobro mais 2/3. A partir de nove infrações, inclusive, o
triplo.

A tabela sugerida começa com o dobro do aumento minimo
previsto no caput do artigo 71 0/3 é o dobro de 1/6), pois trata-se
de crime mais grave; e termina exatamente com o triplo do
aumento máximo de 2/3 do referido dispositivo legal.

Para melhor compreensão da matéria, vamos exemplificar
com uma série de roubos cometidos por um só agente e contra
vitimas diferentes (artigo 157, caput, CP), mantida pelo juiz a
pena-base em seu mínimo de quatro anos de reclusão:

N. de infrações: Aumento: Total da pena:

2 1/3 5 anos e 4 meses
3 1/2 6 anos
4 2/3 6 anos e 8 meses
5 dobro 8 anos
6 dobro + 1/3 9 anos e 4 meses
7 dobro + 1/2 10 anos
8 dobro + 2/3 10 anos e 8 meses
9 ou mais triplo' 1~ anos

(23) RT, 605/267,
(24) TACrSP - Rev. 116.330 - in "julgados" 73/67.
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12 anos representam o triplo da pena-base, e 8 anos, dois
terços elevados ao triplo. Assim, 2/3 de 4 anos (pena-base) são
32 meses, que, elevados ao triplo, somam 96 meses, igual a 8 anos.
Ficam dessa forma atendidos os limites legais.

Se o mesmo agente fosse enquadrado em concurso material,
a sua pena seria de 36 anos (9x4), mas o tempo para o seu
cumprimento baixaria para 30 anos em face disposto no artigo
75, CP.

Seja como for, na nossa honrosa e difícil missão de julgar,
estamos seguindo esta orientação, pelo menos até que a jurispru
dência se firme de maneira diversa, ou surjam novas e melhores
luzes a respeito.

A aplicação do parágrafo único do artigo 71 não pode ser
observada para prejudicar o agente, pois sendo norma mais severa
não poderá ser considerada para fatos cometidos antes da sua
vigência.

Com efeito: "A norma parágrafo único do artigo 71 do
CP, por ser mais severa, não se aplica aos fatos ocorridos antes

~~ ~~~~~a~;~a~~~;~~~~~d~2~~~r~i:;i~~i~~g~di~~.troatividade
Entretanto, com a introdução no artigo 59 do CP, da circuns

tância judicial relativa ao "comportamento da vítima", deverá ser
observada desde logo, para favorecer o agente, se for o caso.

Para fins de prescrição não se considera o acréscimo decor
rente da continuidade delitiva, como se sabe. (26)

Por derradeiro, no que diz respeito à aplicação das penas de
multa em delito continuado, deve ser observado o disposto no
artigo 72 do CP, no sentido de que são aplicadas distinta e inte
gralmente, muito embora o assunto ainda possa continuar discuti
vel para aqueles que consideram o delito continuado como crime
único. Afigura-se-nos, contudo, que não se trata de crime único,
mas de dois ou mais delitos com caráter unitário, o que é coisa
diversa.

Observação:
A numeração de I a 26, intercalada no contexto, refere-se à

pesquisa efetuada para a elaboração do trabalho, e as anotações
remissivas da relação em anexo dele fazem parte integrante.

(25) RT, 604/402.
(26) Súmula 497 do STF.
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