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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. HABITUALIDADE 
CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. 
É de se desconstituir a decisão que reconheceu a continuidade 
delitiva entre roubos praticados pelo agravado. A hipótese é de 
habitualidade criminosa que impede o reconhecimento citado. O 
expediente da execução das penas do agravado dá conta que, 
no mínimo, desde o ano de 1999, ele vem cometendo delitos. 
Terminou porque foi preso. Ou seja, fazia de sua vida delituosa 
um modus vivendi. O caso não se enquadra no conceito da figura 
jurídica do artigo 71 do Código Penal. 
DECISÃO: Agravo ministerial provido, por maioria de votos. 

 

 

AGRAVO EM EXECUÇÃO 
 

SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL 

Nº 70043453893 
 

COMARCA DE CAXIAS DO SUL 

MINISTÉRIO PÚBLICO  
 

AGRAVANTE 

CRISTIANO DA SILVA MACHADO  
 

AGRAVADO 

 

A CÓR DÃO  

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Sétima Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria, em dar provimento 

ao agravo, para cassar a decisão que unificou as penas do agravado, 

vencido o Des. Etcheverry que negava provimento. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário (Presidente), os 

eminentes Senhores DES. CARLOS ALBERTO ETCHEVERRY E DES.ª 

FABIANNE BRETON BAISCH. 

Porto Alegre, 28 de julho de 2011. 

 
 

DES. SYLVIO BAPTISTA NETO,  
Relator. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

R E L AT ÓRI O  

DES. SYLVIO BAPTISTA NETO (RELATOR) 

1. O Promotor de Justiça agravou da decisão que concedeu o 

benefício da unificação de penas em razão do reconhecimento da 

continuidade delitiva em crimes praticados (e condenado) pelo apenado 

Cristiano da Silva Machado. 

 

Em contra-razões, o Defensor se manifestou pela manutenção 

da decisão agravada. Esta foi mantida em juízo de retratação. Em parecer 

escrito, o Procurador de Justiça opinou pelo provimento do recurso. 

 

V O TO S  

DES. SYLVIO BAPTISTA NETO (RELATOR) 

2. O agravo procede. Diferentemente da Magistrada 

sentenciante, vejo habitualidade criminosa nos atos praticados pelo 

agravado e, deste modo, não é possível o reconhecimento da continuidade 

delitiva deferida. 

 

Este é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

exemplos: 

“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). 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...” (HC 110702, Quinta Turma, Relator Jorge 

Mussi, j. 17.12.2009, DJe 19.4.2010). 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

“O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de 

que para caracterizar a continuidade delitiva é necessária a demonstração da 

unidade de desígnios, ou seja, o liame volitivo que liga uma conduta a outra, não 

bastando, portanto, o preenchimento dos requisitos objetivos (mesmas condições 

de tempo, espaço e modus operandi). No caso, observa-se que o Tribunal a quo, 

ao aplicar a regra do art. 71 do Código Penal, adotou a teoria puramente objetiva, 

deixando de valorar os aspectos subjetivos. Ademais, mesmo tendo o recorrido 

praticado furtos autônomos, com comparsas distintos, entendeu estarem presentes 

os requisitos necessários para a configuração do crime continuado. Com efeito, 

verificada a diversidade da maneira de execução dos diversos delitos, agindo o 

recorrido ora sozinho, ora em companhia de comparsas, não se configura a 

continuidade delitiva, mas sim a habitualidade criminosa. Assim, dentro do contexto 

fático delineado no próprio acórdão hostilizado, sem que haja a necessidade de se 

incursionar nas provas dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem violou o art. 

71 do Código Penal, além de divergir da jurisprudência desta Corte. Recuso 

especial a que se dá provimento para, cassando o acórdão recorrido, restabelecer a 

decisão do Juiz de primeiro grau que indeferiu o pedido de unificação das penas 

formulado pelo recorrido.” (REsp 421246, Sexta Turma, Relator Og Fernandes, j. 15.12.2009, 

DJe 22/02/2010). 

“O acórdão impugnado reconheceu que "as infrações foram 

perpetradas com variação de comparsas, em locais e datas diversos, contra vítimas 

diferentes, sem aproveitamento das situações anteriores, referentes ao primeiro 

delito. Em suma, o que se depreende é que o sentenciado fez do roubo o seu 

modus vivendi". Vê-se, portanto, que existe, na verdade, a reiteração de delitos e a 

habitualidade na prática criminosa, que não se confunde com continuidade delitiva. 

Tem-se, assim, que a fundamentação apresentada pelo acórdão ora atacado não 

merece reparos, pois, como é sabido, para a caracterização da continuidade delitiva 

é imprescindível o preenchimento dos requisitos objetivos (mesmas condições de 

tempo, espaço e modus operandi), o que, de fato, não ocorreu na espécie. Ordem 

denegada.” (HC 133875, Quinta Turma, Relatora Laurita Vaz, j. 13.10.2009, DJe 3.11.2009). 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

É o que acontece aqui como já referido no início. Há uma 

habitualidade criminosa que impede o reconhecimento do crime continuado, 

como foi ressaltado na jurisprudência acima. 

 

Destaco que, de acordo com o expediente da execução das 

penas do agravado, ele vem cometendo crimes já há algum tempo. 

Noticiam-se as seguintes condenações: porte ilegal de arma praticado em 10 

de julho de 1999, por furto praticado em 21 de junho de 1999, roubo 

qualificado praticado em 16 de dezembro de 2000, roubo qualificado 

praticado em 24 de novembro de 2000, roubo qualificado praticado em 18 de 

julho de 2005 e lesão corporal e resistência praticados em 24 de julho de 

2003. São seis condenações por inúmeros fatos criminosos, cometidos por 

vários anos. 

 

Ou seja, fazia de sua vida delituosa um modus vivendi, como 

se citou acima. Não estão preenchidos os requisitos legais, como chama a 

atenção os acórdãos mencionados, todos eles rejeitando o reconhecimento 

do benefício. Pode-se dizer para a hipótese presente o que foi dito num dos 

julgamentos: “Tem-se, assim, que a fundamentação apresentada pelo acórdão ora 

atacado não merece reparos, pois, como é sabido, para a caracterização da 

continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento dos requisitos objetivos 

(mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi), o que, de fato, não 

ocorreu na espécie.” 

 

3. Assim, nos termos supra, dou provimento ao agravo, para 

cassar a decisão que unificou as penas do agravado. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 
 

DES. CARLOS ALBERTO ETCHEVERRY 

Divirjo do eminente relator, pois não vejo razão para o não 

reconhecimento da continuidade delitiva. Os delitos de roubo majorado 

(dois) foram praticados num lapso temporal inferior a trinta dias, na mesma 

cidade, um em 24/11/2000 e o outro em 16/12/2000. 

Dispõe o art. 71, caput, do CP: 

 

"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 

subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-

lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se 

diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços". 

 

A magistrada de primeiro grau deferiu em parte pedido de 

unificação de penas e reconheceu a continuidade, aplicando o aumento 

máximo previsto (fls. 20/21). Correta a decisão, do meu ponto de vista, pois 

a prática de vários roubos majorados, em circunstâncias de tempo, lugar e 

modo de execução semelhantes denota a continuidade dos delitos, que não 

se confunde com habitualidade criminosa.  

Isso posto, nego provimento ao agravo. 

 

 

 

DES.ª FABIANNE BRETON BAISCH - De acordo com o(a) Relator(a). 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DES. SYLVIO BAPTISTA NETO - Presidente - Agravo em Execução nº 

70043453893, Comarca de Caxias do Sul: "POR MAIORIA, DERAM 

PROVIMENTO AO AGRAVO, PARA CASSAR A DECISÃO QUE UNIFICOU 

AS PENAS DO AGRAVADO, VENCIDO O DES. ETCHEVERRY QUE 

NEGAVA PROVIMENTO." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: SONALI DA CRUZ ZLUHAN 


