
1.  Trata-se de habeas corpus impetrado contra julgamento 
colegiado do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao REsp 
1.182.219/RS, interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande 
do Sul. 

 
 O paciente foi condenado à pena de 35 anos de reclusão 

pela prática de vários crimes tipificados no Código Penal. A Defensoria 
Pública requereu o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois 
crimes de roubo qualificado, apenados com 9 anos e 4 meses e 10 anos e 8 
meses de reclusão, respectivamente. Todavia, o Juiz de Direito da Vara de 
Execuções Criminais da Comarca de Ijuí/RS indeferiu o pedido de 
unificação das penas. 

 
 Posteriormente, o Tribunal de Justiça Estadual deu 

provimento ao agravo em execução interposto pela defesa para unificar 
as penas dos crimes de roubo e redimensionar a pena dos dois roubos em 
12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão. Inconformado, o Parquet interpôs o 
mencionado REsp 1.182.219/RS perante o Superior Tribunal de Justiça, 
que deu provimento ao apelo especial para afastar a continuidade 
delitiva dos crimes.  

 
 Alega a impetrante, em síntese: a) ofensa à Súmula 7/STJ, 

que veda o reexame de prova em sede de recurso especial; b) 
preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos necessários à 
configuração do crime continuado. 

 
 Assim, requer a concessão de provimento liminar, para 

que se suspendam os efeitos do acórdão impugnado até o julgamento 
final deste habeas corpus. No mérito, solicita o reconhecimento da 
continuidade delitiva entre os dois crimes de roubo qualificado.  

 
2.  O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 

1.182.219/RS, relatado pelo eminente Ministro Gilson Dipp, deu 
provimento ao recurso ministerial nos termos da seguinte ementa: 

 
“PENAL. RECURSO ESPECIAL. UNIFICAÇÃO DAS 

PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS SUBJETIVOS E 
OBJETIVOS. RECURSO PROVIDO. 



I. Para a caracterização da continuidade delitiva é 
imprescindível o preenchimento dos requisitos objetivos (mesmas 
condições de tempo, espaço e modus operandi) e subjetivo (unidade de 
desígnios). 

II. Não preenchidos os requisitos de ordem subjetiva e objetiva, 
forçoso o entendimento de que não se está diante de hipótese de 
continuidade delitiva. 

III. Recurso provido, nos termos do voto do relator”. 
 

 Da leitura da decisão hostilizada na inicial, verifico que o 
ato se encontra devidamente motivado, apontando as razões de 
convencimento da Corte no sentido da não-configuração da continuidade 
delitiva. 

 
 Agregue-se que a negativa de reconhecimento do benefício 

do art. 71 do Código Penal em decorrência da habitualidade delitiva -   e  
que constitui fundamento da decisão de primeiro grau e do acórdão do 
Superior Tribunal de Justiça (embora ausente ementa) - encontra apoio 
em precedentes desta Suprema Corte,  v.g. HC 71.555/SP, Rel. Min. 
Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, j. 09/08/1994, DJ de 16/12/1994, 
p. 265. Segundo as decisões, o ora paciente teria pelo menos seis 
condenações por crimes patrimoniais. 

 
 Por outro lado, não ficou demonstrada situação de 

urgência que justifique a concessão da liminar antes da manifestação do 
Ministério Público. 

 
 Desse modo, não vislumbro a presença quer do requisito 

do fumus boni iuris, quer da situação de urgência para a concessão da 
tutela pleiteada. 

 
4.  Ante o exposto, indefiro a liminar. Dispenso informações 

pois os autos estão suficientemente instruídos. Colha-se a manifestação 
do Ministério Público Federal. 

 
 Publique-se. 
 
 Brasília, 22 de fevereiro de 2012. 
 

 



 Ministra ROSA WEBER 
Relatora 

 
 

 


