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186sumário

 � O delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006) é clássico 
exemplo de crime de ação múltipla. Assim, caso o agente, no mesmo contexto fático 
e sucessivamente, pratique mais de uma ação típica, responderá por crime único, 
por força do princípio da alternatividade. Porém, caso os contextos de fato sejam 
diversos, hão de incidir as regras do concurso de crimes.
[RHC 106.267, rel. min. Teori Zavascki, j. 2-6-2015, 2ª T, DJE de 16-6-2015.]

CONCURSO FORMAL

 � Extração de ouro. (...) Como se trata, na espécie vertente, de concurso formal 
entre os delitos do art. 2º da Lei 8.176/1991 e do art. 55 da Lei 9.605/1998, que 
dispõem sobre bens jurídicos distintos (patrimônio da União e meio ambiente, 
respectivamente), não há falar em aplicação do princípio da especialidade para fixar 
a competência do Juizado Especial Federal.
[HC 111.762, rel. min. Cármen Lúcia, j. 13-11-2012, 2ª T, DJE de 4-12-2012.]

 = HC 89.878, rel. min. Eros Grau, j. 20-4-2010, 2ª T, DJE de 14-5-2010
 � Concurso material e concurso formal. Distinção básica. Os institutos diferem sob 

o ângulo da ação ou da omissão, pressupondo o primeiro mais de uma, enquanto o 
segundo requer ação ou omissão única. Extorsão. Caixa eletrônico. Numerário. 
Roubo. Subtração de outros bens da vítima. Vindo o agente, no mesmo contexto, 
a praticar extorsão, compelindo a vítima a sacar numerário em caixa eletrônico 
e dela subtraindo outros bens — roubo —, tem-se, ante a ação única, concurso 
formal, e não material.
[HC 98.960, rel. min. Marco Aurélio, j. 25-10-2011, 1ª T, DJE de 6-12-2011.]
 � O magistrado elevou a pena em 1/6 ao aplicar a regra do concurso formal de crimes, 

atuando, desse modo, em sintonia com a jurisprudência dominante, que entende ser 

CONCURSO DE CRIMES
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esse o patamar aplicável quando cometidos apenas dois delitos.
[HC 102.510, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 8-2-2011.]

 = HC 77.210, rel. min. Carlos Velloso, j. 9-3-1999, 2ª T, DJ de 7-5-1999
 � O benefício da suspensão condicional do processo, previsto no art. 89 da Lei 

9.099/1995, não é admitido nos delitos praticados em concurso material quando o 
somatório das penas mínimas cominadas for superior a um ano, assim como não é 
aplicável às infrações penais cometidas em concurso formal ou continuidade delitiva, 
quando a pena mínima cominada ao delito mais grave aumentada da majorante de 
1/6 ultrapassar o limite de um ano.
[HC 83.163, rel. p/ o ac. min. Joaquim Barbosa, j. 16-4-2009, P, DJE de 19-6-2009.]
 � A jurisprudência deste STF é firme no sentido de configurar-se concurso formal 

a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, 
e não crime único (...).
[HC 91.615, rel. min. Cármen Lúcia, j. 11-9-2007, 1ª T, DJE de 28-9-2007.]

 = HC 96.787, rel. min. Ayres Britto, j. 31-5-2011, 2ª T, DJE de 21-11-2011
 = HC 103.887, rel. min. Gilmar Mendes, j. 23-11-2010, 2ª T, DJE de 14-12-2010
 � Ações criminosas resultantes de desígnios autônomos. Submissão teórica ao 

art. 70, caput, segunda parte, do CP. Condenação dos réus apenas pelo delito de 
genocídio. (...) Impossibilidade de reformatio in pejus. Não podem os réus, que co-
meteram, em concurso formal, na execução do delito de genocídio, doze homicídios, 
receber a pena destes além da pena daquele, no âmbito de recurso exclusivo da defesa.
[RE 351.487, rel. min. Cezar Peluso, j. 3-8-2006, P, DJ de 10-11-2006.]
 � Na aplicação de pena privativa de liberdade, o aumento decorrente de concurso 

formal ou de crime continuado não incide sobre a pena-base, mas sobre a pena 
acrescida por circunstância qualificadora ou causa especial de aumento.
[RHC 86.080, rel. min. Cezar Peluso, j. 6-6-2006, 1ª T, DJ de 30-6-2006.]
 � A jurisprudência do STF é no sentido de que, em se tratando dos crimes de 

falsidade e de estelionato, este não absorve aquele, caracterizando-se, sim, concurso 
formal de delitos.
[HC 73.386, rel. min. Sydney Sanches, j. 28-6-1996, 1ª T, DJ de 13-9-1996.]

 = RHC 83.990, rel. min. Eros Grau, j. 10-8-2004, 1ª T, DJ de 22-10-2004
Vide HC 116.979 AgR, rel. min. Rosa Weber, j. 15-10-2013, 1ª T, DJE de 21-11-2013
 � Correto o acórdão impugnado, ao admitir, sucessivamente, os acréscimos de 

pena, pelo concurso formal e pela continuidade delitiva (arts. 70, caput, e 71 do 
CP), pois o que houve, no caso, foi, primeiramente, um crime de estelionato consu-
mado contra três pessoas e, dias após, um crime de estelionato tentado contra duas 
pessoas inteiramente distintas. Assim, sobre a pena-base deve incidir o acréscimo 
pelo concurso formal, de modo a ficar a pena do delito mais grave (estelionato con-
sumado) acrescida de, pelo menos, 1/6 até metade, pela coexistência do crime menos 
grave (art. 70). E, como os delitos foram praticados em situação que configura a 
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continuidade delitiva, também o acréscimo respectivo (art. 71) é de ser considerado. 
Rejeita-se, pois, com base, inclusive, em precedentes do STF, a alegação de que os 
acréscimos pelo concurso formal e pela continuidade delitiva são inacumuláveis, 
em face das circunstâncias referidas.
[HC 73.821, rel. min. Sydney Sanches, j. 25-6-1996, 1ª T, DJ de 13-9-1996.]
 � Se, no crime de roubo, a ameaça é feita contra uma só pessoa, é de se ter por 

caracterizado crime único, e não concurso formal de delitos, ainda que mais de um 
patrimônio seja atingido. Precedentes. Habeas corpus deferido, em parte, para se 
excluir da pena imposta ao paciente o acréscimo de 1/6, pelo concurso formal.
[HC 72.611, rel. min. Sydney Sanches, j. 24-10-1995, 1ª T, DJ de 1º-3-1996.]
 � A majoração derivada de concurso formal ou ideal de delitos não deve incidir 

sobre a pena-base, mas sobre aquela a que já se ache acrescido o quantum resultante 
da aplicação das causas especiais de aumento a que se refere o § 2º do art. 157 do CP.
[HC 70.787, rel. min. Celso de Mello, j. 14-6-1994, 1ª T, DJE de 23-10-2009.]

CONCURSO MATERIAL

 � Só é possível a consunção do crime de roubo pelo de latrocínio (infração mais 
grave) quando as ações criminosas (subtração do patrimônio e lesão à vida) forem 
praticadas contra uma mesma vítima. Não havendo homogeneidade de execução na 
prática dos delitos de roubo e latrocínio, inviável falar-se em crime único quando a 
ação delituosa atinge bens jurídicos distintos de diferentes vítimas, devendo incidir, 
à hipótese, a regra do concurso material, tal como ocorreu na espécie.
[HC 115.580, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 5-11-2013, 2ª T, DJE de 21-11-2013.]
 � Somente existe bis in idem quando um mesmo fato for considerado mais de uma 

vez na dosimetria de um mesmo crime, não havendo que se falar em dupla valora-
ção dos mesmos fatos quando se tratar de aplicação de pena para crimes diversos, 
praticados em concurso material.
[AP 470 EDj-décimos quintos, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 5-9-2013, P, DJE de 
10-10-2013.]
 � Concurso material e concurso formal. Distinção básica. Os institutos diferem sob 

o ângulo da ação ou da omissão, pressupondo o primeiro mais de uma, enquanto 
o segundo requer ação ou omissão única. Extorsão. Caixa eletrônico. Numerário. 
Roubo. Subtração de outros bens da vítima. Vindo o agente, no mesmo contexto, a 
praticar extorsão, compelindo a vítima a sacar numerário em caixa eletrônico e dela 
subtraindo outros bens — roubo —, tem-se, ante a ação única, concurso formal, 
e não material.
[HC 98.960, rel. min. Marco Aurélio, j. 25-10-2011, 1ª T, DJE de 6-12-2011.]
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 � Concurso de crimes. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Natu-
reza. Os tipos dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 são autônomos, tal como ocorre 
em se tratando de outros crimes e o disposto no art. 288 do CP.
[HC 104.134, rel. min. Marco Aurélio, j. 18-10-2011, 1ª T, DJE de 9-11-2011.]
 � O benefício da suspensão condicional do processo, previsto no art. 89 da Lei 

9.099/1995, não é admitido nos delitos praticados em concurso material quando o 
somatório das penas mínimas cominadas for superior a um ano, assim como não é 
aplicável às infrações penais cometidas em concurso formal ou continuidade delitiva, 
quando a pena mínima cominada ao delito mais grave aumentada da majorante de 
1/6 ultrapassar o limite de um ano.
[HC 83.163, rel. p/ o ac. min. Joaquim Barbosa, j. 16-4-2009, P, DJE de 19-6-2009.]
 � Evasão fiscal. Imputação do crime previsto no art. 22, parágrafo único, da Lei 

7.492/1986. Pagamento espontâneo dos tributos no curso do inquérito. Extin-
ção da punibilidade do delito tipificado no art. 1º da Lei 8.137/1990. (...) Quem 
envia, ilicitamente, valores ao exterior, sonegando pagamento de imposto sobre a 
operação, incorre, em tese, em concurso material ou real de crimes, de modo que 
a extinção da punibilidade do delito de sonegação não descaracteriza nem apaga 
o de evasão de divisas.
[HC 87.208, rel. min. Cezar Peluso, j. 23-9-2008, 2ª T, DJE de 7-11-2008.]
 � Paciente condenado por duplo homicídio duplamente qualificado às penas de 

quinze anos, totalizando trinta anos. Pretensão de ser aplicada a regra da conti-
nuidade delitiva. Hipótese em que o juiz, face às circunstâncias do caso concreto, 
desfavoráveis ao paciente, optou por aplicar a regra do concurso material em lugar da 
continuidade delitiva prevista no parágrafo único do art. 71 do CP, que, se adotada, 
poderia levar a pena ao triplo, chegando a 45 anos.
[HC 88.253, rel. min. Eros Grau, j. 2-5-2006, 2ª T, DJ de 26-5-2006.]
 � A continuidade delitiva deve ser reconhecida quando o agente, mediante mais 

de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas 
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os 
subsequentes ser havidos como continuação do primeiro (CP, art. 71). Evidenciado 
que as séries delituosas estão separadas por espaço temporal igual a seis meses, não 
se há de falar em crime continuado, mas em reiteração criminosa, incidindo a regra 
do concurso material.
[HC 87.495, rel. min. Eros Grau, j. 7-3-2006, 1ª T, DJ de 28-4-2006.]
 � A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que são suscetíveis de cúmulo 

material a qualificadora do crime de quadrilha ou bando e o delito de roubo agravado.
[HC 71.263, rel. min. Celso de Mello, j. 14-2-1995, 1ª T, DJE de 14-8-2009.]

 = HC 113.413, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 16-10-2012, 2ª T, DJE de 12-11-2012
 = RHC 102.984, rel. min. Dias Toffoli, j. 8-2-2011, 1ª T, DJE de 10-5-2011
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CRIME CONTINUADO

 � Não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se 
a soma da pena mínima da infração mais grave com o aumento mínimo de 1/6 for 
superior a um ano.
[Súmula 723.]
 � A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, 

se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.
[Súmula 711.]
 � Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta 

na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.
[Súmula 497.]
 � (...) o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve 

ser proporcional ao número de infrações cometidas. (...) A imprecisão quanto ao 
número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena 
da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja 
elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao 
longo de dilatado lapso temporal.
[HC 127.158, rel. min. Dias Toffoli, j. 23-6-2015, 2ª T, DJE de 27-8-2015.]
 � Em todos os casos em que foi reconhecida a existência de crime continuado, foi 

utilizado como critério de elevação da pena a quantidade de crimes cometidos, se-
gundo a tabela sugerida pelo ministro Celso de Mello, não sendo esse fato, ao contrá-
rio do que diz a embargante, levado em conta em nenhuma outra fase da dosimetria.
[AP 470 EDj-décimos quintos, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 5-9-2013, P, DJE de 
10-10-2013.]
 � Para crimes graves, roubos qualificados, praticados com violência ou ameaça 

contra vítimas diversas, a pertinência da regra do crime continuado deve ser ava-
liada com muita cautela pelo julgador. Embora, em tese viável, se reconhecida a 
continuidade, o incremento da pena deve ser efetuado com atenção aos parâmetros 
mais rigorosos do parágrafo único do art. 71 do CP.
[HC 109.730, rel. min. Rosa Weber, j. 2-10-2012, 1ª T, DJE de 29-10-2012.]
 � Continuidade delitiva. Não ocorrência. (...) Pode-se enquadrar (...) o crime prati-

cado por ex-prefeito quando no exercício efetivo do cargo no tipo penal previsto na 
norma do inciso V do art. 1º do DL 201/1967 (...). (...) O crime em tela consumou-se 
de forma instantânea, mediante subscrição do contrato de locação e a consequente 
autorização para a realização das despesas não autorizadas por lei, conduta única, 
ainda que a situação antijurídica dela decorrente tenha se pro longado no tempo.
[AP 441, rel. min. Dias Toffoli, j. 8-3-2012, P, DJE de 8-6-2012.]
 � Extirpado da pena — para cálculo de prescrição — o aumento decorrente da 

continuidade (CP, art. 119, e Súmula 497 desta Suprema Corte), considera-se, para 



concurso de crimes

191sumário

fins de verificação do lapso prescricional aplicável, a pena concretamente fixada.
[RHC 107.622, rel. min. Dias Toffoli, j. 16-8-2011, 1ª T, DJE de 13-9-2011.]
 � No crime continuado, a dosimetria da pena deve ocorrer para todos os crimes 

que o integram, mas não é caso de nulidade da sentença, por ausência de prejuízos 
ao paciente, o fato de ter o magistrado se limitado ao delito mais grave, que, por 
força do art. 71 do CP, orienta a aplicação da pena final. (...) No crime continuado, 
independentemente de sua natureza simples ou qualificada, a escolha do percentual 
de aumento da pena varia de acordo com o número de infrações praticadas.
[RHC 107.381, rel. min. Cármen Lúcia, j. 31-5-2011, 1ª T, DJE de 14-6-2011.]
 � Não há necessidade de pedido do Ministério Público no sentido da aplicação da 

regra do art. 71 do CP. O réu defende-se dos fatos, tal como narrados, e não da sua 
classificação legal. Cabe ao juiz analisar a aplicabilidade ou não da regra do crime 
continuado, no momento da fixação da pena. Praticado, várias vezes, o mesmo crime, 
nos termos do art. 71 do CP, a pena aplicável a cada conduta é idêntica, o que torna 
dispensável a repetição da dosimetria relativa a cada uma delas.
[HC 95.245, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 16-11-2010, 2ª T, DJE de 1º-2-2011.]
 � No acórdão atacado, a pena fixada para o recorrente foi dobrada, tendo em 

vista os oito crimes cometidos em continuidade delitiva, o que encontra apoio no 
precedente firmado no julgamento do HC 69.033 (rel. min. Marco Aurélio, DJ de 
13-3-1992, p. 2925). De qualquer forma, a interpretação segundo a qual o cálculo 
da majoração da pena deveria estar apoiado também na análise das circunstâncias 
previstas no parágrafo único do art. 71 do CP não invalida a conclusão a que che-
gou o acórdão impugnado. Isso porque, como o Tribunal de Justiça de origem, para 
dobrar a pena em razão da continuidade delitiva, considerou apenas o número de 
crimes praticados (oito no total), tem-se a conclusão de que, se tivesse levado em 
conta também as circunstâncias do art. 71, parágrafo único, do CP, o aumento da 
pena, ao menos em tese, poderia ter sido ainda maior.
[RHC 97.920, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 19-10-2010, 2ª T, DJE de 19-11-2010.]
 � A edição da Lei 12.015/2009 torna possível o reconhecimento da continuidade 

delitiva dos antigos delitos de estupro e atentado violento ao pudor, quando prati-
cados nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e local e contra a mesma vítima.
[HC 86.110, rel. min. Cezar Peluso, j. 2-3-2010, 2ª T, DJE de 23-4-2010.]

 = HC 103.404, rel. min. Dias Toffoli, j. 14-12-2010, 1ª T, DJE de 7-4-2011
 � Ainda que fosse superada a barreira da impossibilidade do reexame dos elementos 

fático-probatórios em sede de habeas corpus, a decisão atacada não merece reparo, 
pois aplicar a continuidade delitiva à espécie traria prejuízo ao paciente. Caso fosse 
aplicada a regra do crime continuado, a pena do paciente não seria aumentada em 
apenas 1/6 como deseja o impetrante, mas poderia ser elevada até o triplo, o que, 
evidentemente, lhe seria desfavorável.
[HC 96.784, rel. min. Ellen Gracie, j. 4-12-2009, 2ª T, DJE de 5-2-2010.]
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 � O art. 71 do CP determina o acréscimo de 1/6 a 2/3 da pena, dependendo da 
quantidade de delitos. No caso, mostra-se correto o acréscimo de 1/2 da pena em 
razão da prática de dez crimes de estupro.
[HC 99.897, rel. min. Eros Grau, j. 17-11-2009, 2ª T, DJE de 12-2-2010.]
 � 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 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.
[HC 98.647, rel. min. Ayres Britto, j. 13-10-2009, 1ª T, DJE de 20-11-2009.]
 � O instituto da continuidade delitiva é modalidade de concreção da garantia constitu-

cional da individualização da pena, a operar mediante benefício àqueles que, nas mesmas 
circunstâncias de tempo, modo e lugar de execução, cometem crimes da mesma espécie.
[HC 93.536, rel. min. Ayres Britto, j. 16-9-2009, 1ª T, DJE de 7-8-2009.]

 = HC 98.831, rel. min. Cármen Lúcia, j. 10-11-2009, 1ª T, DJE de 28-5-2010
 � Quando dependa de exame profundo dos fatos à luz da prova, não se admite 

reconhecimento de crime continuado em processo de habeas corpus.
[HC 84.302, rel. min. Cezar Peluso, j. 2-6-2009, 2ª T, DJE de 26-6-2009.]

 = HC 96.804, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 14-9-2010, 2ª T, DJE de 1º-10-2010
 = HC 70.580, rel. min. Celso de Mello, j. 10-5-1994, 1ª T, DJE de 4-9-2009

Vide HC 96.784, rel. min. Ellen Gracie, j. 4-12-2009, 2ª T, DJE de 5-2-2010
 � Delitos de roubo qualificado e de latrocínio. Crime continuado. Reconhecimento. 

Inadmissibilidade. Tipos de objetividades jurídicas distintas. Inexistência da corre-
lação representada pela lesão do mesmo bem jurídico. Crimes de espécies diferentes. 
Habeas corpus denegado. Inaplicabilidade do art. 71 do CP. Não pode reputar-se 
crime continuado a prática dos delitos de roubo e de latrocínio.
[HC 87.089, rel. min. Cezar Peluso, j. 2-6-2009, 2ª T, DJE de 26-6-2009.]
Vide HC 70.360, rel. min. Néri da Silveira, j. 17-8-1993, 2ª T, DJ de 3-6-1994
 � Crimes de estupro e atentado violento ao pudor. Continuidade delitiva. Inad-

missibilidade. (...) consoante se depreende da sentença condenatória, os crimes de 
estupro e atentado violento ao pudor foram cometidos contra duas filhas menores do 
paciente, ou seja, contra vítimas diferentes, havendo, portanto, completa autonomia 
entre as condutas praticadas.
[HC 96.942, rel. min. Ellen Gracie, j. 2-6-2009, 2ª T, DJE de 19-6-2009.]

 = HC 90.922, rel. min. Cezar Peluso, j. 23-6-2009, 2ª T, DJE de 18-12-2009
Vide HC 86.110, rel. min. Cezar Peluso, j. 2-3-2010, 2ª T, DJE de 23-4-2010
 � Assentada, pelas instâncias competentes, a falta de unidade de desígnios nas 

ações praticadas pelo paciente, não há como se reconhecer a continuidade delitiva.
[HC 95.753, rel. min. Ayres Britto, j. 11-11-2008, 1ª T, DJE de 7-8-2009.]

 = HC 99.505, rel. min. Eros Grau, j. 8-9-2009, 2ª T, DJE de 29-10-2009
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 � A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido da impossibilidade de revol-
vimento do conjunto probatório com o fim de verificar a ocorrência das condições 
configuradoras da continuidade delitiva. É assente, ademais, na doutrina e na ju-
risprudência que “quem faz do crime a sua atividade comercial, como se fosse uma 
profissão, incide na hipótese de habitualidade, ou de reiteração delitiva, que não se 
confundem com a da continuidade delitiva”.
[HC 94.970, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 21-10-2008, 1ª T, DJE de 28-11-2008.]

 = HC 110.581 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 6-12-2011, 2ª T, DJE de 1º-2-2012
 = HC 100.380, rel. min. Cármen Lúcia, j. 11-5-2010, 1ª T, DJE de 1º-7-2010

Vide HC 95.753, rel. min. Ayres Britto, j. 11-11-2008, 1ª T, DJE de 7-8-2009
 � O direito penal brasileiro encampou a teoria da ficção jurídica para justificar a 

natureza do crime continuado (art. 71 do CP). Por força de uma ficção criada por 
lei, justificada em virtude de razões de política criminal, a norma legal permite a 
atenuação da pena criminal, ao considerar que as várias ações praticadas pelo sujeito 
ativo são reunidas e consideradas fictamente como delito único.
[HC 91.370, rel. min. Ellen Gracie, j. 20-5-2008, 2ª T, DJE de 20-6-2008.]
 � Para configurar o crime continuado, na linha adotada pelo direito penal brasi-

leiro, é imperioso que o agente: a) pratique mais de uma ação ou omissão; b) que 
as referidas ações ou omissões sejam previstas como crime; c) que os crimes sejam 
da mesma espécie; d) que as condições do crime (tempo, lugar, modo de execução 
e outras similares) indiquem que as ações ou omissões subsequentes efetivamente 
constituem o prosseguimento da primeira. É assente na doutrina e na jurisprudên-
cia que não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, 
modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja 
uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar-se, de plano, terem sido os crimes 
subsequentes continuação do primeiro. O entendimento desta Corte é no sentido 
de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional 
é suficiente para descaracterizar o crime continuado.
[RHC 93.144, rel. min. Menezes Direito, j. 18-3-2008, 1ª T, DJE de 9-5-2008.]

 = HC 109.730, rel. min. Rosa Weber, j. 2-10-2012, 1ª T, DJE de 29-10-2012
 = HC 109.971, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 18-10-2011, 2ª T, DJE de 6-2-2012
 � Sonegação fiscal (Lei 8.137/1990, arts. 1º, I e II, e 11): parcial reconhecimento de 

continuidade delitiva, de modo a que o paciente passe a responder não a cinco, mas a 
três acusações, tendo em vista critério de espaçamento temporal entre as condutas con-
siderado razoável, à vista de tratar-se de sonegação de tributo de recolhimento mensal.
[HC 89.573, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 13-2-2007, 1ª T, DJ de 27-4-2007.]
 � Na aplicação de pena privativa de liberdade, o aumento decorrente de concurso 

formal ou de crime continuado não incide sobre a pena-base, mas sobre a pena 
acrescida por circunstância qualificadora ou causa especial de aumento.
[RHC 86.080, rel. min. Cezar Peluso, j. 6-6-2006, 1ª T, DJ de 30-6-2006.]
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 � Não se aplica aos crimes militares a regra de continuidade delitiva a que se reporta 
o art. 71 do CP comum. Isso porque, nos termos do art. 12 do CP, a inexistência 
de regramento específico em sentido contrário é premissa da aplicação subsidiária 
do CP às legislações especiais. No caso, tal premissa não se faz presente. Bem ou 
mal, o CPM cuidou de disciplinar os crimes continuados de forma distinta e mais 
severa do que o CP comum.
[HC 86.854, rel. min. Ayres Britto, j. 14-3-2006, 1ª T, DJ de 2-3-2007.]
 � A continuidade delitiva deve ser reconhecida “quando o agente, mediante mais de 

uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições 
de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes 
ser havidos como continuação do primeiro” (CP, art. 71). Evidenciado que as séries 
delituosas estão separadas por espaço temporal igual a seis meses, não se há de falar em 
crime continuado, mas em reiteração criminosa, incidindo a regra do concurso material.
[HC 87.495, rel. min. Eros Grau, j. 7-3-2006, 1ª T, DJ de 28-4-2006.]
Vide HC 69.305, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 28-4-1992, 1ª T, DJ de 5-6-1992
 � Nos termos da atual jurisprudência do STF, formada após a Reforma Penal de 1984 

(art. 71, parágrafo único, do CP), a circunstância de os delitos praticados atingirem 
bens jurídicos personalíssimos de pessoas diversas não impede a continuação delitiva.
[HC 81.579, rel. min. Ilmar Galvão, j. 19-2-2002, 1ª T, DJ de 5-4-2002.]
 � Direito intertemporal: ultra-atividade da lei penal quando, após o início do crime 

continuado, sobrevém lei mais severa. Crime continuado (CP, art. 71, caput): delitos 
praticados entre março de 1991 e dezembro de 1992, de forma que estas 22 condutas 
devem ser consideradas, por ficção do legislador, como um único crime, iniciado, 
portanto, na vigência de lex mitior (art. 2º, II, da Lei 8.137, de 27-12-1990) e findo 
na vigência de lex gravior (art. 95, d e § 1º, da Lei 8.212, de 24-7-1991). Conflito de 
leis no tempo que se resolve mediante opção por uma de duas expectativas possíveis: 
retroatividade da lex gravior ou ultra-atividade da lex mitior, uma vez que não se 
pode cogitar da aplicação de duas penas diferentes, uma para cada período em que 
um mesmo e único crime foi praticado. Orientação jurisprudencial do Tribunal no 
sentido da aplicação da lex gravior.
[HC 76.978, rel. min. Maurício Corrêa, j. 29-9-1998, 2ª T, DJ de 19-2-1999.]
 � Crime continuado. Redução de prazo de prescrição por menoridade. Interpre-

tação do art. 115 do CP. A expressão “ao tempo do crime” constante do art. 115 
do CP tem de ser entendida, com relação ao crime continuado, como “ao tempo 
de cada crime” que integra essa modalidade de concurso de delitos, razão por que 
se afigura certo o entendimento segundo o qual a redução do prazo de prescrição 
por causa da menoridade só se dá quanto aos crimes praticados antes de o agente 
completar 21 anos de idade.
[HC 72.690, rel. min. Moreira Alves, j. 5-9-1995, 1ª T, DJ de 15-3-1996.]

 = HC 107.616, rel. min. Dias Toffoli, j. 18-10-2011, 1ª T, DJE de 8-11-2011
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 � O crime de latrocínio é um delito complexo, cuja unidade não se altera em razão 
da diversidade de vítimas fatais; há um único latrocínio, não obstante constatadas 
duas mortes; a pluralidade de vítimas não configura a continuidade delitiva, uma 
vez que o crime-fim arquitetado foi o de roubo, e não o de duplo latrocínio. Man-
tida a condenação, expunge-se da pena a majoração, porquanto não configurada a 
continuidade delitiva.
[HC 71.267, rel. min. Maurício Corrêa, j. 14-2-1995, 2ª T, DJ de 20-4-1995.]

 = RHC 107.210, rel. p/ o ac. min. Dias Toffoli, j. 10-9-2013, 1ª T, DJE de 23-10-2013
 = HC 109.539, rel. min. Gilmar Mendes, j. 19-3-2013, 2ª T, DJE de 31-5-2013
 � Crimes de roubo e de extorsão. Ilícitos penais que não constituem “crimes da 

mesma espécie”. Consequente impossibilidade de reconhecimento, quanto a eles, 
do nexo de continuidade delitiva. Legitimidade da aplicação da regra pertinente 
ao concurso material (quot crimina tot poenae).
[HC 71.174, rel. min. Celso de Mello, j. 11-10-1994, 1ª T, DJ de 1º-12-2006.]

 = RHC 112.676, rel. min. Rosa Weber, j. 21-8-2012, 1ª T, DJE de 12-9-2012
 = HC 102.577, rel. min. Ayres Britto, j. 31-8-2010, 2ª T, DJE de 8-10-2010
 � A reiteração de práticas criminosas não basta, só por si, para justificar o reconhe-

cimento da ficção jurídica do delito continuado, cuja caracterização não prescinde 
do concurso — necessário e essencial — de outros elementos e fatores referidos 
pela lei. (...) As práticas criminosas reiteradas, especialmente quando cometidas em 
bases profissionais, como tem sucedido com os delitos de roubo, não devem ensejar, 
em princípio, o reconhecimento da fictio juris do delito continuado. Constituem, 
antes, a eloquente atestação do elevado grau de temibilidade social dos que investem, 
até mesmo com perversidade, contra a vida, a integridade corporal e o patrimônio 
de vítimas inocentes.
[HC 70.580, rel. min. Celso de Mello, j. 10-5-1994, 1ª T, DJE de 4-9-2009.]
 � A ficção jurídica do delito continuado, consagrada pela legislação penal brasileira, 

vislumbra, nele, uma unidade incindível, de que deriva a impossibilidade legal de dis-
pensar, a cada momento desse fenômeno delituoso, um tratamento penal autônomo. 
Não podem ser considerados, desse modo, isoladamente, para efeitos prescricionais, 
os diversos delitos parcelares que compõem a estrutura unitária do crime continuado.
[HC 70.593, rel. min. Celso de Mello, j. 5-10-1993, 1ª T, DJ de 17-11-2006.]
 � Não é admissível continuidade delitiva entre roubo e furto. Firmou o STF, em 

sessão plenária de 21-5-1980, no RE criminal 91.317 (RTJ 98/357), que não se 
configura crime continuado, quando há roubo e furto, porque esses delitos, embora 
da mesma natureza, não são, entretanto, da mesma espécie.
[HC 70.360, rel. min. Néri da Silveira, j. 17-8-1993, 2ª T, DJ de 3-6-1994.]

 = HC 96.984, rel. min. Ayres Britto, j. 5-10-2010, 2ª T, DJE de 5-11-2010
 = HC 97.057, rel. min. Gilmar Mendes, j. 3-8-2010, 2ª T, DJE de 3-9-2010

Vide HC 87.089, rel. min. Cezar Peluso, j. 2-6-2009, 2ª T, DJE de 26-6-2009
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 � Crime continuado: não reconhecimento integral, dado o intervalo superior a 
trinta dias entre alguns dos seis roubos praticados durante cerca de quatro meses: 
critério jurisprudencial que, em si mesmo, não é ilegal nem incompatível com a 
concepção objetiva do Código, não se tendo logrado demonstrar que sua aplicação, 
nas circunstâncias do caso, desnaturaria a definição legal do crime continuado.
[HC 69.305, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 28-4-1992, 1ª T, DJ de 5-6-1992.]

 = HC 111.444, rel. min. Cármen Lúcia, j. 11-12-2012, 2ª T, DJE de 1º-2-2013
 = HC 107.636, rel. min. Luiz Fux, j. 6-3-2012, 1ª T, DJE de 21-3-2012

Vide HC 89.573, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 13-2-2007, 1ª T, DJ de 27-4-2007
vide HC 87.495, rel. min. Eros Grau, j. 7-3-2006, 1ª T, DJ de 28-4-2006


