
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS       Nº 128.663 - SP (2009/0027662-7)
  

RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI
IMPETRANTE : THIAGO SANTOS DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : JOSÉ ROBERTO GONÇALVES RAMOS 

EMENTA

HABEAS CORPUS . AÇÕES PENAIS. CONDENAÇÕES. 
CONTINUIDADE DELITIVA. PRETENDIDO 
RECONHECIMENTO. UNIFICAÇÃO DA REPRIMENDA. 
REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. NÃO 
PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE 
DESÍGNIOS. REITERAÇÃO DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. Para a caracterização da continuidade delitiva, é 
imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem 
objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de 
execução - e subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo 
subjetivo entre os eventos (art. 71 do CP) (Teoria Mista ou 
Objetivo-subjetiva).
2. Constatada a reiteração criminosa, e não a continuidade 
delitiva, inviável acoimar de ilegal a decisão que negou a 
incidência do art. 71 do CP, pois, na dicção do Supremo 
Tribunal Federal, a habitualidade delitiva afasta o 
reconhecimento do crime continuado.
3. A via estreita do habeas corpus  é inadequada para um 
maior aprofundamento na apreciação dos fatos e provas 
constantes nos processos de conhecimento para a verificação 
do preenchimento das circunstâncias exigidas para o 
reconhecimento da ficção jurídica do crime continuado. 
Precedentes desta Corte Superior.
4. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da 
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das 
notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, denegar a ordem. Os Srs. Ministros 
Felix Fischer, Laurita Vaz e Napoleão Nunes Maia Filho votaram com o Sr. Ministro 
Relator. 

Brasília (DF), 05 de agosto de 2010. (Data do Julgamento).

MINISTRO JORGE MUSSI  
Relator
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HABEAS CORPUS Nº 128.663 - SP (2009/0027662-7)
  
IMPETRANTE : THIAGO SANTOS DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PACIENTE  : JOSÉ ROBERTO GONÇALVES RAMOS 

RELATÓRIO

O SR MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Trata-se de habeas 

corpus , com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de 

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES RAMOS, contra acórdão proferido pelo Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo que, julgando agravo em execução lá interposto 

pela defesa, negou-lhe provimento, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de 

Direito da Vara de Execuções Criminais da comarca de São Vicente que indeferiu o 

pedido de unificação de penas, não reconhecendo a existência de continuidade 

delitiva, relacionada aos cinco processos distintos em que o paciente foi condenado 

pela prática da conduta prevista no art. 180 do Código Penal (Ag. em Execução n. 

990.08.046644-5).

Consta dos autos que o sentenciado cumpre pena de 20 anos de 

reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, 

porte ilegal de arma de fogo e 5 crimes de receptação, com término previsto para 

10-4-2024 (fls. 18-22).

Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de 

que, levando-se em consideração que o Código Penal teria acolhido a teoria 

objetiva pura para o reconhecimento do crime continuado, na qual bastaria a 

homogeneidade demonstrada pelas circunstâncias exteriores para que se 

configurasse a continuidade delitiva, não poderia a Corte impugnada ter deixado de 

conceder o benefício pretendido, uma vez que os crimes teriam sido cometidos nas 

mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, preenchendo, dessa 

forma, os requisitos do artigo 71 do Código Penal.

Requer a concessão da ordem mandamental para que seja anulado o 

acórdão impugnado, reconhecendo-se a continuidade delitiva em favor do paciente.

O pedido liminar foi indeferido.
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Informações prestadas.

A douta Subprocuradoria-Geral da República manifestou-se pela 

denegação da ordem por entender que questão envolve o exame de matéria 

fático-probatória, providência vedada no âmbito do remédio constitucional (fls. 

65-68).

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 128.663 - SP (2009/0027662-7)
  

VOTO

O SR MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Busca-se no presente writ 

a reforma do aresto impetrado e da decisão proferida em primeiro grau, a fim de ver 

reconhecida a continuidade delitiva em favor do paciente, com a consequente 

unificação das penas impostas, ao argumento de que o art. 71 do Código Penal 

teria adotado a Teoria Objetiva Pura, segundo a qual presentes os requisitos de 

ordem objetiva não há como deixar de reconhecer o benefício, o que, contudo, não 

teria sido respeitado na espécie.

Dos documentos que instruem os autos, verifica-se que a Defesa 

formulou, nos autos do Processo de Execução n.º 680.117, em trâmite perante a 

Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Vicente/SP, pedido de 

unificação das penas que foram impostas ao paciente nos seguintes processos:

- processo n° 255/03, da 12ª Vara Criminal da comarca de Registro, 

pena de 2 anos de reclusão, por infração ao artigo 180, do Código Penal, praticado 

em 17-5-2003;

- processo n° 276/03, perante a 2ª Vara Criminal da comarca de 

Registro, pena de 2 anos de reclusão, por infração ao artigo 180, do Código Penal, 

praticado em 1-5-2003;

- processo n° 179/03, perante a 1ª Vara Criminal da comarca de 

Registro, pena de 1 ano de reclusão, por infração ao artigo 180, do Código Penal, 

praticado em 19-5-2003;

- processo n° 288/03, perante a 1ª Vara Criminal da comarca de 

Registro, pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, por infração ao artigo 180, do 

Código Penal, praticado em 6-6-2003;

- processo n° 323/03, perante a 2ª Vara Criminal da comarca de 

Registro, pena de 2 anos de reclusão, por infração ao artigo 180, do Código Penal, 

praticado em 5-5-2003;

O magistrado da Vara de Execuções Criminais indeferiu o pleito de 
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unificação das reprimendas por considerar a ocorrência de reiteração criminosa e 

não, ao contrário do defendido, a continuidade delitiva, em razão da ausência de 

unidade de desígnios, o que ensejou a interposição de agravo em execução perante 

a Corte Estadual, ao qual foi negado provimento, mantendo-se a decisão 

indeferitória, sob os seguintes fundamentos:

O agravante foi condenado pela prática de cinco crimes 
de receptação , que foram apurados em processos 
distintos, e agora pretende sejam as respectivas penas 
unificadas por força das regras da continuidade delitiva.
Mas não é bem assim. É verdade que todos os crimes 
foram cometidos na mesma comarca, no mesmo ano e 
com semelhante modus operandi.  Porém, por terem sido 
praticados contra vítimas diferentes, em dias diversos e 
em locais distintos, forçoso é reconhecer a ausência da 
unidade de desígnios, circunstância essa que impede o 
reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez que a 
hipótese é de mera reiteração criminosa.
Lembre-se que, a teor do art. 71, do Código Penal, diz-se 
continuado o crime '...'. Para que se reconheça essa 
figura jurídica, portanto, é preciso que se identifique, no 
exame retrospecto dos fatos, a unidade de desígnios, 
seja porque assim foi idealizado e preordenado na mente 
do delinquente, seja porque surgiu, durante a ação 
delituosa, ainda que por obra do acaso, a oportunidade 
de adicionar novos atos ao mesmo projeto criminoso, 
como elo de uma só corrente. Só assim, pois, se cumpre 
a exigência da lei quando diz que devem os (crimes) 
subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.
[...]
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.  (fls. 
44-46)

E, assim decidindo, não se pode dizer que o Tribunal impetrado incidiu 

em constrangimento ilegal, pois, na esteira de julgados desta Corte Superior, para a 

caracterização da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal, é 

imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas 

condições de tempo, lugar e forma de execução - e subjetiva - unidade de 

desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos - os quais entendeu-se não 

satisfeitos na espécie;  adotou-se a Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva.

Destaque-se que, conforme apropriadamente observou a Corte 

Estadual: "É verdade que todos os crimes foram cometidos na mesma comarca, no 
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mesmo ano e com semelhante modus operandi ", destacando que "Porém, por 

terem sido praticados contra vítimas diferentes, em dias diversos e em locais 

distintos, forçoso é reconhecer a ausência da unidade de desígnios" (fl. 44).

Verifica-se que, embora sejam delitos da mesma espécie (receptação), 

foram praticados contra vítimas diferentes e com distintos modos de execução, 

inclusive alguns deles em cidades diversas - São Paulo/SP e Osasco/SP.

A propósito, destaque-se excerto da sentença de primeiro grau que 

apontou a ocorrência de reiteração criminosa, fator apto a obstaculizar o benefício 

ora pretendido, nos seguintes termos:

"Da análise atenta dos autos de execução penal 002, 
003, 004, 005 e 006, relativos aos processos cuja 
unificação de penas se pleiteia, verifica-se caracterizada, 
a meu aviso, hipótese de reiteração criminosa, 
perseveratio in crimine , indicativa da perigosidade e 
incapacidade do agente em adaptar-se à ordem legal, a 
inviabilizar o reconhecimento da continuidade delitiva.
[...]
Insta reconhecer, diante da fundamentação retro, que se 
cuida, in casu, de hipótese de reiteração criminosa 
exercitada contra vítimas diferentes, em locais e em 
momentos diversos e não crime continuado, posto 
inocorrer aproveitamento da mesma situação, ocasião ou 
oportunidade, nem desenvolvimento em 
desmembramento da ação desencadeadora inicial." (fl. 
37-41)

Assim, o que se observa, na verdade, é a prática de atos 

independentes, ainda que próximos temporalmente, característicos de reiteração 

criminosa - em que deve incidir a regra do concurso material (art. 69 do CP) -, e não 

a da continuidade delitiva (art. 71 do CP).

Consoante orientação do Supremo Tribunal Federal, a reiteração 

indicativa de delinquência habitual ou profissional é suficiente para afastar a 

caracterização do crime continuado.  A propósito, o recente julgado:

"HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE 
DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 71 
CONSTATADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REITERAÇÃO 
DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. A continuidade delitiva é, na sistemática penal brasileira, uma 
criação puramente jurídica. Espécie de presunção, a implicar 
verdadeiro benefício àqueles que, nas mesmas circunstâncias de 
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tempo, modo e lugar de execução, praticam crimes da mesma 
espécie. Isso porque, nada obstante a quantidade de condutas 
cometidas pelo agente, a lei presume a existência de um crime 
único.
2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a 
reiteração delitiva afasta o reconhecimento do crime continuado. 3. 
Ordem denegada, por ausência da figura da continuidade 
delitiva.(HC n.º 98.647, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira 
Turma, julgado em 13/10/2009)

Além disso, ressalte-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte 

Superior de Justiça, mostra-se incabível, nos estreitos limites do remédio 

constitucional, um maior aprofundamento na apreciação dos fatos e provas 

constantes nos processos de conhecimento para a verificação do preenchimento 

das circunstâncias exigidas para o reconhecimento da ficção jurídica do crime 

continuado.

Nesse diapasão:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO. 
CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E 
SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE HOMOGENEIDADE ENTRE OS 
DELITOS E DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. IMPOSSIBILIDADE DE 
REEXAME APROFUNDADO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
ORDEM DENEGADA.
1. A jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que, para 
caracterizar a continuidade delitiva, é necessário o preenchimento de 
requisitos de ordem objetiva e subjetiva.
2. Constatada a autonomia das condutas criminosas e a ausência de 
unidade de desígnios, afasta-se a caracterização do crime 
continuado previsto no art. 71 do Código Penal.
3. No caso dos autos, não é cabível a pretensão de 
reconhecimento do pedido de unificação de penas pelo 
reconhecimento da continuidade delitiva, pois tal exigiria um 
minucioso exame do acervo fático-probatório, providência 
incabível na via estreita do habeas corpus.
4. Ordem denegada. (HC 130.819/SP, Rel. Ministro  ARNALDO 
ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 
29/06/2009 - grifamos)

HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO 
CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE 
FOGO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. 
ART. 71 DO CPB. RECONHECIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA 
ELEITA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
1.   A continuidade delitiva, segundo posição majoritária da doutrina 
e da jurisprudência, é uma ficção jurídica criada para beneficiar o 
criminoso eventual. Assim, não obstante a pluralidade de crimes, 
considera-se a existência de um só, conforme o preenchimento dos 
requisitos objetivos (delitos da mesma espécie, condições de tempo, 
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lugar e modo de execução semelhantes) e subjetivos (unidade de 
desígnios).
[...]
3.   A via estreita do Habeas Corpus é inadequada para a 
incursão em aspectos fáticos ou dilação probatória tendente a 
comprovação da existência dos requisitos objetivos e 
subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva.
4.   Writ denegado, em consonância com o parecer do MPF.
(HC 94.267/SP, Rel. Ministro  NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2008, DJe 20/10/2008 - 
negritamos)

Ante o exposto, denega-se a ordem.

É o voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

 
 

Número Registro: 2009/0027662-7 HC     128.663 / SP
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem:  680117  990080466445

EM MESA JULGADO: 05/08/2010

Relator
Exmo. Sr. Ministro  JORGE MUSSI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JORGE MUSSI

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ÁUREA M. E. N. LUSTOSA PIERRE

Secretário
Bel. LAURO ROCHA REIS

AUTUAÇÃO

IMPETRANTE : THIAGO SANTOS DE SOUZA - DEFENSOR PÚBLICO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE : JOSÉ ROBERTO GONÇALVES RAMOS

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, denegou a ordem."
Os Srs. Ministros Felix Fischer, Laurita Vaz e Napoleão Nunes Maia Filho votaram com o 

Sr. Ministro Relator.

 Brasília, 05  de agosto  de 2010

LAURO ROCHA REIS
Secretário
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