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CRIME CONTINUADO – RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE 07 

OU MAIS INFRAÇÕES PENAIS – AUMENTO NA FRAÇÃO MÁXIMA 

DE 2/3 – NECESSIDADE.  

O reconhecimento a prática de 07 ou mais delitos em continuidade 

delitiva tem como efeito necessário a aplicação do índice máximo 

(2/3), previsto no artigo 71, caput, do Código Penal.   
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE  

JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

no uso de suas atribuições legais, nos autos de Apelação Criminal 0006483-

38.2010.8.26.0344, Comarca de MARÍLIA , em que figura como apelante H. R. 

S. , sendo apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO , com fundamento no artigo 105, 

III, letras “c”, da Constituição da República, e nos arts. 1.029 e seguintes do 

Código de Processo Civil, vem perante Vossa Excelência interpor RECURSO 

ESPECIAL  para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, de v. acórdão da 10ª 

Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelos motivos 

adiante aduzidos. 

 

1. SÍNTESE DOS AUTOS 

  H. R. S.  foi condenado como incurso no art. 312, caput, por 

trezentas e nove vezes, combinado com o art. 71 e art. 327, § 2º, todos do 

Cód. Penal, a 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em 

regime inicial fechado, e a 8.034 (oito mil e trinta e quatro) dias-multa, à 

razão mínima ao dia-multa, concedido o direito de recorrer em liberdade. 

  O acusado apelou pleiteando, preliminarmente, o 

pronunciamento de nulidade processual, por cerceamento de defesa, 

decorrente da ausência de reabertura de prazo para apresentar alegações 

finais, após a juntada aos autos do laudo de exame grafotécnico e 
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mecanográfico de fls. 3179/3228 (fls. 3332/3353). Quanto ao mérito, 

requereu  a absolvição, sob o fundamento da insuficiência probatória e, 

subsidiariamente, a desclassificação para o crime de peculato culposo, a 

redução das penas-base aos mínimos legais e a redução do índice de aumento 

relativo à continuidade delitiva.  

  Contra-arrazoados os recursos (fls. 3402/3415), manifestou-se 

a D. Procuradoria de Justiça pelo não provimento dos apelos (fls. 

3428/3441).   

  A 10ª Câmara Criminal do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, 

por maioria de votos, reconheceu a prescrição em relação a trinta crimes de 

peculato e deu provimento parcial ao recurso para reduzir as penas de H. R. 

S.  a 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 39 dias-multa, por 

infração ao art. 312, caput, por duzentas e setenta e nove vezes, combinado 

com o art. 71 e art. 327, § 2º, todos do Cód. Penal. 

 Eis a íntegra do v. acórdão e da declaração de voto parcialmente 

vencido (fls. 3457/3476):  

 

 

ACÓRDÃO  

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0006483-
38.2010.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes H. R. S.  e TOSHITOMO 
EGASHIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.  

ACORDAM , em 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São 
Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A MATÉRIA 
PRELIMINAR E, DE OFÍCIO, COM FULCRO DO ART. 107, IV, DO CÓD. PENAL, 
JULGARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE DE TOSHITOMO EGASHIRA EM 
RELAÇÃO AOS CRIMES PELOS QUAIS FOI CONDENADO, PREJUDICADA A 
ANÁLISE DE SEU APELO, E JULGARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE DE H. R. S. 
, COM FULCRO NO ART. 107, IV, DO CÓD. PENAL, QUANTO AOS CRIMES 
OCORRIDOS ATÉ 15/03/2001, PREJUDICADA, EM PARTE, A ANÁLISE DE SEU 
RECURSO. QUANTO AO MAIS, POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PARCIAL 
PROVIMENTO AO APELO DE H. R. S. , APENAS PARA REDUZIR SUAS PENAS 
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PARA 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E A 39 (TRINTA 
E NOVE) DIAS-MULTA, VENCIDO O E. RELATOR SORTEADO, NOS TERMOS DE 
SUA DECLARAÇÃO DE VOTO. ACÓRDÃO COM O E. REVISOR.", de conformidade 
com o voto do Relator, que integra este acórdão.  

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores NUEVO 
CAMPOS, vencedor, FRANCISCO BRUNO, vencido, NUEVO CAMPOS (Presidente) e 
RACHID VAZ DE ALMEIDA.  

São Paulo, 10 de novembro de 2016.  

Nuevo Campos  

RELATOR DESIGNADO Assinatura Eletrônica  

APELAÇÃO CRIMINAL n o 0006483-38.2010.8.26.0344.  

MM. Juiz de Primeira Instância: Dr. Luiz Augusto Esteves 
de Mello.  

Comarca: Marília - SP.  

Apelantes: H. R. S.  e Toshitomo Egashira.  

Apelada: Justiça Pública.  

Voto: 37.269.  

APELAÇÃO PECULATO EM CONTINUIDADE DELITIVA 
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO APELOS DEFENSIVOS.  

MATÉRIA PRELIMINAR REJEIÇÃO POR UNANIMINDADE.  

MÉRITO DECISÃO POR MAIORIA DE VOTOS VENCIDO, EM PARTE, O 
D. RELATOR SORTEADO.  

RECORRENTE TOSHITOMO DIRETOR DA CÂMARA MUNIICIPAL - 
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA 
ESTATAL EM RELAÇÃO A TODOS OS CRIMES EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, 
PREJUDICADA A ANÁLISE DO APELO DEFENSIVO. RECORRENTE HERVAL 
VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL RECONHECIMENTO, DE 
OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO 
Á PARTE DOS CRIMES DEMAIS CRIMES MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - 
PROVA SUFICIENTE INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA CONDUTA 
CULPOSA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AOS CRIMES 
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PRESCRITOS, PREJUDICADA, EM PARTE, A ANÁLISE DO APELO DEFENSIVO, 
E, NO MAIS, RECURSO IMPROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS, VENCIDO, EM 
PARTE, O D. RELATOR SORTEADO.  

Vistos.  

Trata-se de recursos interpostos por H. R. S.  e Toshitomo 
Egashira contra a r. decisão monocrática de fls. 3260/3281, que julgou 
procedente a ação penal e condenou-os: -  

H. R. S. , como incurso no art. 312, caput, por trezentas e nove 
vezes, combinado com o art. 71 e art. 327, § 2º, todos do Cód. Penal, a 
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime 
inicial fechado, e a 8.034 (oito mil e trinta e quatro) dias-multa, à razão 
mínima ao dia-multa, concedido o direito de recorrer em liberdade; -  

Toshitomo Egashira, como incurso no art. 312, caput, por 
trezentas e nove vezes, combinado com o art. 71 e art. 327, § 2º, todos 
do Cód. Penal, combinados com o art. 14, da Lei 9.807/99, a 5 (cinco) 
anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão, em regime semiaberto, 
e a 5.256 (cinco mil, duzentos e cinquenta e seis) dias-multa, à razão 
mínima ao dia-multa, concedido o direito de recorrer em liberdade.  

Foi decretada, ainda, a perda de cargo dos apelantes, nos termos 
do art. 92, I, a e b, do Cód. Penal.  

Pugna a defesa de Herval, preliminarmente, pelo 
pronunciamento de nulidade processual, por cerceamento de defesa, 
decorrente da ausência de reabertura de prazo para apresentar alegações 
finais, após a juntada aos autos do laudo de exame grafotécnico e 
mecanográfico de fls. 3179/3228 (fls. 3332/3353).  

Quanto ao mérito, pugna a defesa de Herval, em suma, pelo que 
se infere das razões recursais, pela absolvição, sob o fundamento da 
insuficiência probatória.  
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Pugna a defesa de Toshitomo, em suma, pelo reconhecimento 
do perdão judicial (fls. 3357/3381).  

Pleiteia a defesa de Toshitomo, subsidiariamente, a unificação 
das penas, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, a 
redução das penas-base, o aumento do índice de diminuição relativo à 
delação premiada, a substituição da pena privativa de liberdade e a 
fixação do regime aberto.  

Pede a defesa de Herval, subsidiariamente, a desclassificação 
da imputação inicial para o crime de peculato culposo, a redução das 
penas-base aos mínimos legais e a redução do índice de aumento 
relativo à continuidade delitiva.  

Contra-arrazoados os recursos (fls. 3402/3415), manifestou-se 
a D. Procuradoria de Justiça pelo não provimento dos apelos (fls. 
3428/3441).  

É, em síntese, o relatório. 

Quanto à matéria preliminar, acompanho o voto do D. 
Desembargador Sorteado, para rejeitá-la.  

Quanto ao mérito do apelo de Toshimoto, impõe-se, de ofício, 
com fundamento no art. 107, IV, do Cód. Penal, julgar extinta sua 
punibilidade, em relação a todos crimes pelos quais foi condenado, 
prejudicada a análise do recurso defensivo.  

Quanto ao mérito do apelo de Herval, impõe-se, de ofício, com 
fundamento no art. 107, IV, do Cód. Penal, julgar extinta sua 
punibilidade em relação aos crimes praticados até 15/03/2001, 
prejudicada, nessa parte, a análise do recurso defensivo, e, no mais, dá 
parcial provimento ao apelo, apenas para redução das penas de Herval.  

Restou parcialmente vencido o E. Relator Sorteado (voto 
22.686), pois, quanto ao recurso de Herval, seu voto divergente é no 
sentido do acolhimento parcial do pleito da defesa, para desclassificar 
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a imputação inicial desse acusado para o crime de peculato culposo, e, 
em consequência, para julgar extinta sua punibilidade, com fundamento 
no art. 107, IV, do Cód. Penal.  

I - Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão 
punitiva estatal em relação ao recorrente Toshitomo. 

Com o trânsito em julgado da condenação para a acusação que, 
intimada da r. sentença, não apresentou recurso (fls. 3281 e 3308), a 
prescrição passou a ser regulada pela pena aplicada.  

No caso de concurso de crimes, a verificação da extinção da punibilidade 
pela prescrição deve ter em conta, isoladamente, cada pena (art. 119, CP).  

Neste aspecto, aliás, é o enunciado na Súmula 497, do Egrégio Superior 
Tribunal Federal.  

Assim, no presente caso, desconsiderado o aumento de pena operado em 
razão da continuidade delitiva, a pena privativa de liberdade aplicada para o 
acusado Toshimoto, a regular o prazo prescricional, é de 3 (três) anos, 6 (seis) 
meses e 20 (vinte) dias de reclusão (5 anos e 4 meses de reclusão menos a redução 
de 1/3 relativa à delação premiada), cujo prazo prescricional é de 8 (oito) anos (art. 
109, IV, do CP).  

O lapso prescricional de 8 (oito) anos escoou-se entre a data dos fatos 
(período de 2001/2002) e a data do recebimento da denúncia (15/03/2013 fls. 
2526/2527).  

Importa considerar, ainda, que os crimes em questão ocorreram antes da 
entrada em vigor da Lei 12.234/2010, que alterou a redação do § 1º do art. 110 do 
Cód. Penal.  

De rigor, portanto, a extinção da punibilidade do acusado Toshitomo, em 
razão do reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, 
na modalidade retroativa, prejudicada a análise de seu recurso.  

II - Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão 
punitiva estatal em relação ao recorrente Herval, apenas quanto aos 
crimes praticados até 15/03/2001. 
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Como já anotado, com o trânsito em julgado da condenação para a 
acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena privativa de liberdade aplicada 
e, no caso de concurso de crimes, a verificação da extinção da punibilidade pela 
prescrição deve ter em conta, isoladamente, cada pena (art. 119, CP).  

Assim, no presente caso, desconsiderado o aumento de pena operado em 
razão da continuidade delitiva, a pena privativa de liberdade aplicada para o 
acusado Herval, a regular o prazo prescricional, é de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) 
meses de reclusão, cujo prazo prescricional é de 12 (doze) anos (art. 109, IV, CP).  

Os crimes de peculato em relação aos quais Herval foi condenado 
ocorreram entre os anos de 2001 e 2002, mais especificamente, de 12/01/2001 a 
26/12/2002, como descrito na denúncia.  

Verifica-se, assim, o decurso do prazo prescricional de 12 (doze) anos 
entre os fatos ocorridos até 15/03/2001 e a data do recebimento da denúncia 
(15/03/2013 fls. 2526/2527).  

Importa considerar, ainda, que os crimes em questão ocorreram antes da 
entrada em vigor da Lei 12.234/2010, que alterou a redação do § 1º do art. 110 do 
Cód. Penal.  

De rigor, portanto, a extinção da punibilidade do acusado 
Herval, em razão do reconhecimento da ocorrência da prescrição da 
pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação aos 
crimes ocorridos até 15/03/2001.  

Prejudicada, assim, quanto aos crimes prescritos, a análise do recurso 
defensivo de Herval.  

III - Manutenção da r. solução condenatória de Herval quanto 
aos crimes não atingidos pela prescrição.  

Ficou demonstrado, estreme de dúvidas, que o recorrente 
Herval praticou os crimes de peculato descritos na denúncia, que não 
foram atingidos pela prescrição, ou seja, excetuados os ocorridos no 
período de 12/01/2001 a 15/03/2001 (itens 1 ao 30 da tabela constante 
da denúncia).  
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O recorrente, valendo-se da condição de funcionário público, 
desviou, em proveito próprio, valores pertencentes à conta bancária da 
Câmara Municipal de Marília, por meio da emissão de cheques da conta 
bancária da Câmara Municipal em valores superiores ao gasto público 
e, em outras oportunidades, sem que existisse prévio procedimento de 
despesa.  

O apelante Herval, vereador do Município de Marília, à época, 
exercia a função de Presidente da Câmara Municipal.  

A quantia desviada era utilizada para o financiamento de 
campanhas eleitorais e custeio de despesas particulares.  

Nesse sentido, é a coesa e insuspeita prova oral da acusação, 
constituída pelos depoimentos das testemunhas Maisa Massue 
Suegama Mizukami (fls. 1969/1970 e 2992/DVD), Clóvis Polo 
Martinez (fl. 2923), João Francisco Garcia Hernandes (fl. 2971/CD), 
Luiz Eduardo Xavier (fls. 1999/2000) e Ingrid Fátima Denadai da Silva 
(fls. 2001/2002), estes dois últimos ouvidos somente na fase 
inquisitorial, bem como pelo testemunho do D. Delegado de Polícia 
Wilson Carlos Frazão (fl. 2992/DVD).  

Nada há nos autos a indicar, por parte das testemunhas, 
qualquer motivo, para, indevidamente, prejudicar o réu ou a presença 
de qualquer elemento de prova ou circunstância a infirmar a prova oral 
da acusação.  

Importa considerar, ainda, o laudo pericial elaborado pelo 
Instituto de Criminalística de São Paulo, que aponta que a emissão de 
cheques da Câmara Municipal no importe de R$ 4.823.522,80 (quatro 
milhões, oitocentos e vinte e três mil, quinhentos e vinte e dois reais e 
oitenta centavos) sem que houvesse os comprovantes e registros dos 
respectivos pagamentos, bem como que, mais especificamente, o 
Presidente da Câmara Municipal assinou 309 (trezentos e nove) 
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cheques, que foram sacados diretamente no banco pelo Diretor Geral 
ou por preposto, para efetuarem pagamentos em dinheiro (fls. 106/141).  

No que tange à versão exculpatória apresentada pelo recorrente 
Herval ao longo da persecução penal (fls. 2026/2028 e 2992/DVD), no 
sentido de negar a prática delitiva em tela, porque isolada e afastada, 
com segurança, pela prova oral da acusação, não merece credibilidade.  

Na fase extrajudicial o recorrente Herval admitiu ter assinado 
cheques nominas a própria Câmara Municipal, sob o argumento de que 
o dinheiro sacado diretamente no caixa da instituição bancária seria 
utilizado para fazer pagamentos de pequenas e inadiáveis despesas, 
versão que não soa como compatível com a quantidade de cheques que 
foram emitidos a esse pretexto durante os dois anos e o valor total que 
representaram.  

Em juízo, sustentou que os valores dos cheques teriam sido 
adulterados pelo co-réu Toshitomo, após o lançamento de sua 
assinatura, versão que não se coaduna com o fato de que os 309 
(trezentos e nove) cheques que assinou não contavam com os 
correspondentes documentos de destinação oficial do numerário 
público.  

A prova oral da defesa não se presta a alterar o panorama do 
conjunto probatório (fl. 2992/DVD).  

A prova, no âmbito da materialidade delitiva, é complementada 
pelo laudo pericial contábil (fls. 106/141) e laudo de exame 
grafotécnico e mecanográfico (fls. 3179/3228).  

É preciso considerar, a propósito, que não se demonstrou, 
efetivamente, adulteração de qualquer cheque após a assinatura do 
acusado Herval.  
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Como se vê, impõe-se a manutenção da r. solução condenatória 
quanto a Herval, razão pela qual não há que se falar em desclassificação 
da imputação inicial para o crime de peculato culposo. 

O dolo próprio do crime de peculato restou demonstrado pela 
prova da acusação, composta por elementos de prova direta e também 
por indícios veementes da participação do réu no crime em questão, 
indícios que, em conformidade com o disposto no art. 239, do Cód. de 
Proc. Penal, constituem prova suficiente para a condenação.  

Importa considerar, no que tange à prova indiciária, o volume 
dos desvios, por meio de cheques firmados pelo acusado Herval, em 
conjunto com a delação do co-réu Toshitomo, que é corroborada pelo 
exame pericial.  

No que se refere à dosimetria das penas aplicadas a Herval, os 
critérios adotados em primeiro grau de jurisdição devem prevalecer, de 
modo que se impõe, apenas, a redução das penas em razão da 
diminuição do aumento decorrente da continuidade delitiva, diante do 
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à 
parte dos crimes.  

As penas-base foram adequadamente fixadas em 4 (quatro) 
anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, 
em razão das circunstâncias e consequências diferenciadas do crime em 
tela, no tocante, em especial, à vultosa quantia envolvida.  

Importa considerar, a propósito, que, embora as quantias 
isoladamente consideradas não sejam expressivas, houve expressivo 
dano ao erário, gerando falta de verbas à Câmara Municipal, que, 
inclusive, deixou de recolher devidamente a contribuição 
previdenciária de servidores.  

Operou-se, a seguir, a majoração de 1/3 (um terço), em razão da 
causa de aumento prevista no § 2º do art. 327 do Cód. Penal, cujo 
reconhecimento encontra seguro apoio nos autos e deve prevalecer, 



Recurso Especial nº 0006483-38.2010.8.26.0344 

oportunidade em que a pena privativa de liberdade resultou em 5 
(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.  

Em seguida, operou-se o acréscimo de 2/3 (dois terços), 
decorrente da continuidade delitiva.  

Tal acréscimo, tendo em vista a ocorrência da prescrição da 
pretensão punitiva estatal de parte dos crimes, ocorridos até 
15/03/2001, ou seja, 30 (trinta) condutas, referidas dos itens 1 ao 30 da 
tabela que consta da denúncia, deve ser reduzida para metade, índice 
compatível com a quantidade de crimes.  

Assim, a pena privativa de Herval é reduzida para 8 (oito) anos 
de reclusão.  

No que tange ao cálculo da sanção pecuniária, por se tratar de 
hipótese de crime continuado, deve-se ter em conta a ficção jurídica 
relativa ao reconhecimento dos crimes em continuação, que devem ser 
considerados como empreitada criminosa única, sem a incidência, 
portanto, do art. 72, do Cód. Penal.  

Assim, observado o mesmo critério adotado em relação à 
sanção corporal, a pena de multa deve ser reduzida para 39 (trinta e 
nove) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa.  

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por 
restritivas de direitos, em vista do quantum da pena imposta, bem como 
das circunstâncias do caso concreto, que indicam sua insuficiência para 
promover a prevenção penal.  

O regime prisional fixado para início da execução da pena 
privativa de liberdade do corréu Herval, o fechado, apresenta-se como 
compatível o quantum da pena aplicada e com as circunstâncias do caso 
em tela.  

Não é demais anotar, ainda, que a unificação de processos 
relativos a crimes que poderão ser considerados como praticados em 



Recurso Especial nº 0006483-38.2010.8.26.0344 

continuidade delitiva não é imprescindível, na medida em que a 
unificação das penas poderá se dar ulteriormente, perante o R. Juízo das 
Execuções Criminais (art. 66, III, “a”, da LEP).  

Nesse sentido, vale citar:  

“A eventual possibilidade de vierem a serem os delitos 
atribuídos aos acusados considerados continuados não acarreta a 
junção dos processos. Após as sentenças condenatórias, caberá aos 
interessados, se ficar apurado o elo continuativo, pleitear a unificação 
das penas” (RT 445/442).  

Face ao exposto, por unanimidade, rejeitaram a matéria 
preliminar e, de ofício, com fulcro no art. 107, IV, do Cód. Penal, 
julgaram extinta a punibilidade de Toshitomo Egashira em relação aos 
crimes pelos quais foi condenado, prejudicada a análise de seu apelo, e 
julgaram extinta a punibilidade de H. R. S. , com fulcro no art. 107, IV, 
do Cód. Penal, quanto aos crimes ocorridos até 15/03/2001, 
prejudicada, em parte, a análise de seu recurso. Quanto ao mais, por 
maioria de votos, deram parcial provimento ao apelo de H. R. S. , 
apenas para reduzir suas penas para 8 (oito) anos de reclusão, em 
regime fechado, e a 39 (trinta e nove) dias-multa, vencido o E. Relator 
Sorteado, nos termos de sua declaração de voto.  

NUEVO CAMPOS 

 Relator Designado  
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Voto n.° 22.686  

DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO  

Peculato. Réus que, na qualidade de Presidente da C âmara 
Municipal e funcionário de confiança, apropriam-se de valores do erário. 
“Denunciação premiada” do último que vale como conf issão, embora seja 
praticamente inútil para o fim aceito em primeira i nstância. Inexistência de 
prova do dolo no tocante ao primeiro, embora eviden te a culpa. Pena do 
funcionário fixada corretamente. Recurso dele não p rovido, parcialmente 
acolhido o do corréu, seguindo-se, quanto a este, a  extinção da punibilidade 
(prescrição). 

 Ao relatório da r. sentença (fls. 3.260 e ss., declarada a fls. 3.305 
e ss.), acrescento que H. R. S.  foi condenado a oito anos, dez meses e 
vinte dias de reclusão, regime inicial fechado, e oito mil e trinta e quatro 
dias-multa, no mínimo, e Toshitomo Egashira, a cinco anos, onze meses e 
três dias de reclusão, regime inicial semiaberto, e cinco mil, duzentos e 
cinquenta e seis dias-multa, também no menor valor, ambos por infração 
do art. 312, caput, c.c. os arts. 327, § 2.°, e 71, caput, do Código Penal.  

Apelaram. Herval (fls. 3.331 e ss.) alega, em preliminar, nulidade 
por cerceamento de defesa; no mérito, afirma não ter havido o crime, ante 
a inexistência de dolo ou culpa, bem como impugna a delação premiada 
deferida ao corréu e afirma ser caso de absolvição; alternativamente, diz 
ter sido reconhecida a culpa em v. Acórdão da Seção de Direito Público 
desta Corte e pede seja feito o mesmo, aqui. Toshitomo (fls. 3.357 e ss.) 
pede o perdão judicial ou, quando menos, diminuição da pena e atenuação 
do regime.  

Respondidos os recursos (fls. 3.402 e ss.), a douta Procuradoria 
Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento (fls. 3428 e ss).  

É o relatório.  

Ouso, com o habitual e merecido respeito, divergir, em parte, da 
douta Maioria; acompanho-a no tocante à condenação de Toshitomo; não 
vejo, porém, prova de dolo na conduta de Herval.  

De início, rejeito a preliminar invocada por este. Diz ele ter havido 
cerceamento de defesa, porque, depois da juntada de novo laudo, ele só 



Recurso Especial nº 0006483-38.2010.8.26.0344 

teve oportunidade de nova manifestação, ao passo que o corréu pôde 
apresentar alegações finais. Ele próprio acrescenta, porém, que isso se deu 
porque ele já havia apresentado as alegações, ao contrário do corréu é 
dizer, ele teve possibilidade de defesa tão ampla quanto o corréu. Pois a 
verdade é que, na prática, ao receber nova oportunidade de falar nos autos 
(corretamente, é claro), teve possibilidade de fazê-lo sobre o que quisesse 
inclusive acerca questões que não dissessem respeito ao novo laudo e ele, 
porventura, quisesse acrescentar à peça anterior.  

Assim, não há falar em cerceamento de defesa nem, 
consequentemente, em prejuízo, que obviamente não existiu.  

Passo ao mérito.  

Os apelantes foram acusados de, no biênio de 2001/2001, terem 
desviado o valor total de R$4.823.522,80 do erário, mediante trezentos e 
nove crimes de peculato; Herval era Presidente da Câmara Municipal de 
Marília e Toshitomo seu Diretor Geral.  

Os fatos, em si, são incontroversos, e Toshitomo é confesso: sua 
apelação diz somente com a pena e, portanto, será analisado a final. Por 
sua vez, no caso de Herval, questão respeita somente à existência de dolo.  

Começo, portanto, com o recurso deste somente para julgar-lhe 
extinta a punibilidade, ante a prescrição.  

Quanto a Herval, a mesma solução se impõe no tocante aos crimes 
praticados até 15 de março de 2001, já que também foram atingidos pela 
prescrição.  

Passo aos demais delitos imputados a Herval.  

De início, algumas considerações. Com todo o respeito pelo 
entendimento divergente, neste caso a colaboração premiada foi muito 
mais prejudicial que benéfica à prova contra Herval. Afinal, em que ela 
efetivamente contribuiu? Dizer que ele “narrou os detalhes operacionais”, 
com todo o respeito, não faz sentido eles são incontroversos; nem o corréu 
Herval os nega. A questão é, somente, a existência de dolo; e neste sentido, 
qual a contribuição de Toshitomo? Limitou-se a acusar Herval e a fazer 
afirmações de que não apresentou provas e sua palavra isolada, à 
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evidência, de nada vale: se mesmo o acusado que indica o cúmplice, sem 
intenção de ganhar nada, tem de ser encarado com certa desconfiança 
(como ter certeza, por exemplo, de que ele não está se vingando de 
inimigo?), que se dirá do acusado que pretende ser premiado com a 
delação. Esta, é mais que sabido, vale pelas provas apresentadas (ou de 
que se possibilita a obtenção), mais do que pelos fatos apontados.  

É claro que sua colaboração teria sido útil se tivesse indicado um 
único fato concreto que fosse, a demonstrar, por exemplo, qualquer 
vantagem financeira em favor do corréu Herval caso em que, é claro, o dolo 
estaria evidenciado. Mas, como bem indaga o douto e combativo Defensor, 
que fim levaram os valores de que Herval ter-se-ia apropriado? Não foi difícil 
localizar vários, de Toshitomo; nada, porém nem sequer indicação , que se 
referisse a Herval, e nisso não houve ajuda alguma na delação.  

Isso, porém, não é o pior.  

Analisando-se a r. sentença e as alegações finais (bem como a 
resposta ao recurso) do Ministério Público, percebe-se que, na verdade, são 
apenas dois os fundamentos para afirmar o dolo de Herval: primeiro, uma 
única atitude, o imediato afastamento de Toshimoto, tão logo soube de 
uma irregularidade (segundo se afirmou, teria sido mais coerente crer num 
equívoco), e, segundo, o vulto do desvio, que torna incrível não soubesse 
dele.  

Quanto ao primeiro, a estranheza não faz sentido. O corréu Herval 
diz ter sido procurado pela funcionária encarregada do setor e informado 
de que “a Câmara estaria devendo há… não lembro agora… quatro ou cinco 
meses os valores da previdência” (DVD, fls. 2.292). Disse ter respondido 
que acreditava haver um equívoco, pois assinava os cheques todos os 
meses, e ter pedido a Toshitomo que lhe apresentasse as guias de 
recolhimento. Ao final do dia, não sendo elas apresentadas, tomou as 
providências, que ao Ministério Público parecem muito drásticas para quem 
depositava total confiança em Toshitomo. (Esperou “somente até o fim do 
dia!”, é o que diz, verbis, o combativo Promotor de Justiça; cf., v.g., fls. 
3.407). Porém, não vejo motivo para tanta estranheza: quanto tempo seria 
necessário para encontrar e entregar alguns recibos, em uma sala no 
mesmo prédio? De que a reação foi drástica, não há dúvida; é motivo para 
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desconfiança, talvez. Talvez, repito; mas mesmo isso é difícil afirmar. É que 
não se pode esquecer que r. sentença prolatada no processo anterior 
aceitou a pronta reação de Herval como prova em seu favor, e não contra 
ele; e, como não se sabe qual foi a reação de Toshitomo, ao ser confrontado 
com a ausência de recibos, não se pode saber se, por sua vez, a reação de 
Herval foi ou não exagerada: afinal, se Toshitomo empalideceu, mostrou 
medo etc., é evidente que Herval não esperaria mais do que esperou. 
Portanto, desconfiança, vá lá; não mais que isso, porém.  

Assim não vejo como encarar a reação drástica como prova de dolo 
já foi até, repito, aceita em Juízo como evidência de boa-fé.  

E, ademais, prova se o fosse isolada, pois também o argumento de 
que seria impossível Herval ser tão ingênuo a ponto de não perceber o que 
ocorria foi, infelizmente, desmentido pela própria delação premiada. É que 
já foi aceito em Juízo que, no período de 2005, o apelante Herval, em fatos 
em tudo semelhantes, agiu com culpa; e nesse sentido é a delação de 
Toshitomo: Herval sabia do que ocorrera em 2001; porém, ignorava os 
crimes praticados depois, em 2005…  

Com todo o respeito, isso sim é que não faz sentido: se se considera 
estranha a conduta de Herval, de adotar providências imediatas, que se 
dirá dessa exigência que se faz à credibilidade: o apelante não poderia ser 
idiota o suficiente para ignorar o que ocorreu em 2001; porém, era inocente 
o bastante para não saber o que ocorreu depois… Mais uma vez, parece 
evidente que, para usar as palavras do digno Defensor, se em 2005 Herval 
de nada sabia, “com maior razão em 2001 e 2002” (fls. 3.340).  

Assim, há sérios indícios de que Toshitomo mentiu em pelo menos 
uma das afirmativas: ou Herval sabia de tudo, ou não sabia de nada o que 
é praticamente impossível é crer a versão apresentada pelo “colaborador”…  

A tudo isso se acresçam os laudos que apontam adulterações e 
possíveis adulterações nos cheques (de todo desnecessárias, se Herval 
participava do esquema) e já se vê ser impossível afirmar o dolo.  

Inegável, porém, que ele agiu quando menos com culpa. Nesse 
sentido, foi sintético e feliz o bem lançado voto do eminente Des. Edson 
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Ferreira, da Colenda Seção de Direito Público, ao analisar os fatos ocorridos 
em 2005 e o raciocínio, é óbvio, aplica-se também aqui (fls. 3.073):  

Tais cheques foram assinados pelo Presidente da Câmara 
Municipal, sem a devida comprovação de despesas, nominativas ao Diretor 
Geral Toshitomo Egashira ou sem preenchimento da identificação do 
beneficiário, possibilitando fosse preenchida posteriormente. Durante todo 
o período, de janeiro a agosto de 2005, não foi exigida prestação de contas 
do referido Diretor Geral e não se fez nenhuma conferência dos fatos, o 
que facilitou o desvio de verbas públicas.  

(…)  

Ainda que houvesse relação de confiança, o Presidente da Câmara 
não se exime do dever de fiscalização dos fastos e respectivos 
pagamentos, de conferência dos cheques que assinava, que não poderiam 
deixar de identificar os beneficiários, nem da responsabilidade de 
ressarcimento ao erário pelos recursos desviados com sua assinatura e 
falta de maior diligência e cuidado, inclusive com alguns valores bem 
expressivos. Sua conduta é punível a título de culpa (…).  

Em síntese: levando em conta os fatos do processo, inclusive os 
termos da “delação premiada”, não se pode afirmar ter Herval agido senão 
com culpa, não havendo prova, acima de dúvida razoável, do dolo. Passo, 
assim, ao cálculo das penas.  

Acrescento, sempre com o maior respeito pelo entendimento 
majoritário, que o valor, por si só, não basta a justificar a condenação. É 
que pelo menos parte dele se referia a despesas relativas a gastos 
existentes e pretensamente pagos; foi isso, aliás, que levou à descoberta 
do delito. Ademais, Marília não é uma cidade pequena, o que torna difícil 
afirmar que o valor deva chamar a atenção. Tanto assim que, na verdade, 
não chamou basta ver que não levantou suspeitas de ninguém (como 
mostra a maneira como se percebeu o crime); nem mesmo, ao que consta, 
do Tribunal de Contas. 

Assim, passo a fixar a pena de Herval. A base fica aumentada de 
metade, por um dos fundamentos lançados na r. sentença (vulto do prejuízo 
causado). É certo que, em rigor, assim se está levando em conta o valor de 
todos os crimes, em conjunto, na primeira fase. Mas, como o art. 70, caput, 
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leva em conta somente o número deles, e já que, embora fictamente, o 
crime continuado constitui um único delito, o critério do prejuízo sofrido 
pela vítima tem de ser assim entendido e aplicado. 

 Na segunda fase, seguiu-se o aumento legal de um terço, 
obrigatório. Por fim, na terceira fase, aplicaram-se dois terços. Aqui, 
também, justifica-se o aumento máximo, ante a quantidade dos crimes. 
Fica, portanto, mantido o aumento de dois terços.  

Para o corréu Herval, e mantidos os mesmos critérios, fica a pena 
em dez meses de detenção, regime inicial aberto.  

Os fatos, como se sabe, ocorreram em 2002, e a denúncia foi 
recebida em 15 de março de 2013 (fls. 2.526/2.527). Ocorreu, portanto, 
também aqui, a prescrição.  

Pelo exposto, meu voto julga extinta a punibilidade de Toshimoto 
Egashira e neste aspecto fico vencido dá parcial provimento ao de H. R. 
S. , para desclassificar o delito para peculato culposo, recalculada a pena, 
também na forma já explicitada.  

Em seguida, julga extinta a punibilidade do apelante Herval, com 
fundamento no art. 109, VI, c.c. os arts. 119 e 110, § 1.° (redação anterior), 
todos do Código Penal. FRANCISCO BRUNO Relator  

 

 

  O réu Herval ingressou com embargos de 
declaração que foram rejeitados (fls. 3538/3548): 

 

 

ACÓRDÃO  

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 
0006483-38.2010.8.26.0344/50000, da Comarca de Marília, em que é 
embargante H. R. S.  e Interessado TOSHITOMO EGASHIRA, é 
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embargado COLENDA 10ª CÂMARA DO 5º GRUPO DE DIREITO 
CRIMINAL.  

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, rejeitaram 
os embargos de declaração. Vencido o E. Desembargador Carlos Bueno.", 
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.  

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores NUEVO 
CAMPOS (Presidente), RACHID VAZ DE ALMEIDA E CARLOS 
BUENO.  

São Paulo, 23 de fevereiro de 2017.  

Nuevo Campos 

 PRESIDENTE E RELATOR Assinatura  

Embargos de Declaração no 0006483-38.2010.8.26.0344.  

Comarca: Marília - SP.  

Embargante: H. R. S. .  

Embargada: Colenda 10ª Câmara de Direito Criminal.  

Voto: 39.680.  

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A 
SUPRIR QUESTÃO RELATIVA À PRESCRIÇÃO FOI APRECIADA - 
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL POSSUI CARÁTER 
INFRINGENTE INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PRAZO 
PRESCRICIONAL DE 12 ANOS NÃO SE ESCOOU ENTRE AS 
CAUSAS INTERRUPTIVAS - REDUÇÃO DO PRAZO 
PRESCRICIONAL DO ART. 115 DO CP A MAIOR DE 70 ANOS NA 
DATA DA SENTENÇA NÃO SE APLICA AO PRESENTE CASO 
EMBARGANTE TORNOU-SE SEPTUAGENÁRIO APÓS A 
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SENTENÇA CONDENATÓRIA, APENAS RATIFICADA EM SEDE 
RECURSAL - EMBARGOS REJEITADOS, POR MAIORIA DE 
VOTOS, VENCIDO O TERCEIRO JUIZ.  

Vistos.  

Trata-se de embargos de declaração opostos por H. R. S.  contra o V. 
Acórdão de fls. 3457/3476, para sanar omissão.  

Sustenta, a propósito, que não houve análise de matéria de ordem pública, 
concernente à extinção da punibilidade do ora embargante em razão da 
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.  

Aduz que o lapso prescricional de 6 (seis) anos, considerada a pena 
privativa de liberdade aplicada e a redução do prazo prescricional prevista 
no art. 115, do Cód. Penal, escoou-se entre a data do fato gerador do 
presente feito e a data do recebimento da denúncia (26/12/2002 e 
15/03/2013).  

Quanto à aplicação ao presente caso da diminuição do prazo prescricional 
em questão, sustenta, em suma, que o ora embargante, nascido em 
06/05/1946, na data do Acórdão, já contava com 70 (setenta) anos de idade, 
bem como que a expressão “na data da sentença”, a que alude o art. 115, 
do Cód. Penal, contempla decisão irrecorrível.  

É, em síntese, o relatório.  

Os embargos de declaração não comportam acolhimento, pois não há 
omissão há suprir.  

Não é demais anotar, de início, que o julgamento do recurso, quanto ao ora 
embargante, deu-se nos seguintes termos:  

“ II Reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal 
em relação ao recorrente Herval, apenas quanto aos crimes praticados até 
15/03/2001. Como já anotado, com o trânsito em julgado da condenação 
para a acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena privativa de 
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liberdade aplicada e, no caso de concurso de crimes, a verificação da 
extinção da punibilidade pela prescrição deve ter em conta, isoladamente, 
cada pena (art. 119, CP).  

Assim, no presente caso, desconsiderado o aumento de pena operado em 
razão da continuidade delitiva, a pena privativa de liberdade aplicada para 
o acusado Herval, a regular o prazo prescricional, é de 5 (cinco) anos e 4 
(quatro) meses de reclusão, cujo prazo prescricional é de 12 (doze) anos 
(art. 109, IV, CP).  

Os crimes de peculato em relação aos quais Herval foi condenado 
ocorreram entre os anos de 2001 e 2002, mais especificamente, de 
12/01/2001 a 26/12/2002, como descrito na denúncia.  

Verifica-se, assim, o decurso do prazo prescricional de 12 (doze) anos 
entre os fatos ocorridos até 15/03/2001 e a data do recebimento da 
denúncia (15/03/2013 fls. 2526/2527).  

Importa considerar, ainda, que os crimes em questão ocorreram antes da 
entrada em vigor da Lei 12.234/2010, que alterou a redação do § 1º do art. 
110 do Cód. Penal.  

De rigor, portanto, a extinção da punibilidade do acusado Herval, em razão 
do reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 
estatal, na modalidade retroativa, em relação aos crimes ocorridos até 
15/03/2001.  

Prejudicada, assim, quanto aos crimes prescritos, a análise do recurso 
defensivo de Herval.  

III Manutenção da r. solução condenatória de Herval quanto aos crimes 
não atingidos pela prescrição. Ficou demonstrado, estreme de dúvidas, que 
o recorrente Herval praticou os crimes de peculato descritos na denúncia, 
que não foram atingidos pela prescrição, ou seja, excetuados os ocorridos 
no período de 12/01/2001 a 15/03/2001 (itens 1 ao 30 da tabela constante 
da denúncia).  
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O recorrente, valendo-se da condição de funcionário público, desviou, em 
proveito próprio, valores pertencentes à conta bancária da Câmara 
Municipal de Marília, por meio da emissão de cheques da conta bancária 
da Câmara Municipal em valores superiores ao gasto público e, em outras 
oportunidades, sem que existisse prévio procedimento de despesa. 

 ...  

No que se refere à dosimetria das penas aplicadas a Herval, os critérios 
adotados em primeiro grau de jurisdição devem prevalecer, de modo que 
se impõe, apenas, a redução das penas em razão da diminuição do aumento 
decorrente da continuidade delitiva, diante do reconhecimento da 
prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à parte dos crimes.  

As penas-base foram adequadamente fixadas em 4 (quatro) anos de 
reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, em razão 
das circunstâncias e consequências diferenciadas do crime em tela, no 
tocante, em especial, à vultosa quantia envolvida.  

Importa considerar, a propósito, que, embora as quantias isoladamente 
consideradas não sejam expressivas, houve expressivo dano ao erário, 
gerando falta de verbas à Câmara Municipal, que, inclusive, deixou de 
recolher devidamente a contribuição previdenciária de servidores.  

Operou-se, a seguir, a majoração de 1/3 (um terço), em razão da causa de 
aumento prevista no § 2º do art. 327 do Cód. Penal, cujo reconhecimento 
encontra seguro apoio nos autos e deve prevalecer, oportunidade em que a 
pena privativa de liberdade resultou em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses 
de reclusão.  

Em seguida, operou-se o acréscimo de 2/3 (dois terços), decorrente da 
continuidade delitiva.  

Tal acréscimo, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão 
punitiva estatal de parte dos crimes, ocorridos até 15/03/2001, ou seja, 30 
(trinta) condutas, referidas dos itens 1 ao 30 da tabela que consta da 
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denúncia, deve ser reduzida para metade, índice compatível com a 
quantidade de crimes.  

Assim, a pena privativa de Herval é reduzida para 8 (oito) anos de 
reclusão.”  

Quanto ao ora embargante, como se verifica do V. Acórdão embargado, 
houve a extinção de sua punibilidade, com fulcro no art. 107, IV, do Cód. 
Penal, quanto aos crimes ocorridos até 15/03/2001, prejudicada, em parte, 
a análise de seu recurso, e, quanto ao mais, por maioria de votos, foi dado 
parcial provimento ao apelo, apenas para reduzir suas penas para 8 (oito) 
anos de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa.  

Houve análise da questão relativa à prescrição da pretensão punitiva estatal 
no V. Acórdão embargado, tanto que foi reconhecida a extinção da 
punibilidade do ora embargante em relação à parte dos crimes pelos quais 
foi condenado, de modo que, a contrario sensu, quanto aos demais, 
ocorridos em período posterior, restou evidenciado que não era caso de 
reconhecimento da prescrição.  

A redução do prazo prescricional prevista no art. 115, do Cód. Penal, foi, 
implicitamente, afastada, pois o prazo prescricional considerado no V. 
Acórdão embargado não foi objeto da redução em questão, razão pela qual 
a prescrição atingiu apenas parte dos crimes, ocorridos até 15/03/2001.  

Não há, portanto, omissão a suprir.  

A defesa objetiva, por meio dos presentes embargos, a extinção da 
punibilidade do ora embargante, também, em relação aos demais crimes, 
com fulcro no art. 107, IV, combinado com o art. 115, ambos do Cód. 
Penal, por entender que o lapso prescricional, que é de 12 (doze) anos, 
deve ser reduzido pela metade, porque o embargante completou 70 
(setenta) anos de idade, após a prolação da r. sentença condenatória, mas 
antes do julgamento do recurso defensivo.  

O art. 115, do Cód. Penal, dispõe:  
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“São reduzidos pela metade os prazos de prescrição quando o criminoso 
era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da 
sentença, maior de 70 (setenta) anos.” (grifei)  

É certo que o ora embargante, quando do julgamento do recurso, na data 
do Acórdão, já contava com 70 (setenta) anos de idade. 

 No entanto, à época da prolação da r. sentença condenatória, o ora 
embargante ainda não era septuagenário, de modo que não se aplica, ao 
presente caso, a diminuição do prazo prescricional prevista no art. 115, do 
Cód. Penal, e não há que se falar, em consequência, na prescrição da 
pretensão punitiva estatal em relação aos crimes ocorridos após 
15/03/2001.  

O dispositivo legal em questão, respeitado entendimento divergente, não 
contempla a hipótese de agente que completa 70 (setenta) anos de idade 
após a sentença condenatória, mesmo que antes do julgamento de sua 
apelação, como no presente caso.  

A expressão “sentença” contida na segunda parte do dispositivo penal em 
questão refere-se à primeira decisão condenatória e, no presente caso, o V. 
Acórdão embargado, quanto à condenação, apenas ratificou a r. sentença.  

Não é demais anotar, a propósito, que o V. Acórdão embargado, a teor do 
art. 117, do Cód. Penal, como, inclusive, anotado nos embargos de 
declaração, não constitui causa interruptiva do lapso prescricional.  

Importa citar, nesse sentido, os seguintes julgados do Colendo Supremo 
Tribunal Federal:  

“RECURSO EM HABEAS CORPUS PENAL. AGENTE MAIOR DE 70 
ANOS APÓS O JUÍZO CONDENATÓRIO. REDUÇÃO DO PRAZO 
PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 115 DO CP. 1. 
Inúmeros precedentes, firmados por ambas Turmas do STF e apoiados em 
abalizado entendimento doutrinário, são no sentido de que a redução do 
prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal é aplicável ao 
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agente maior de 70 anos na data da sentença, e não na data em que o título 
executivo penal condenatório se tornou imutável. 2. Recurso ordinário 
improvido”. (RHC 125565/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, STF, Segunda 
Turma, j. 05/05/2015).  

“HABEAS CORPUS'. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 
PRESCRIÇÃO. AGENTE MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA 
DATA DA APELAÇÃO. HIPÓTESE QUE NÃO PREENCHE A 
FINALIDADE DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM 
DENEGADA.  

1. (...) 2. No caso, na data da publicação da sentença condenatória, o 
paciente contava com 69 (sessenta e nove) anos de idade. Pelo que não há 
como aplicar a causa de redução do prazo prescricional da senilidade a que 
se refere o art. 115 do Código Penal. Até porque a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que tal redução não opera 
quando, no julgamento de apelação, o Tribunal confirma a condenação 
(HC 86.320, Min. Ricardo Lewandowski; HC 71.711, Min. Carlos 
Velloso; AI 394.065, da minha relatoria). 3. Ordem indeferida, ante a não 
ocorrência da prescrição superveniente”. (HC 96968, Rel. Min. Carlos 
Britto, STF, Primeira Turma, j. 01/12/2009).  

E, ainda, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:  

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM 
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA 
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESCRIÇÃO. RÉU QUE 
COMPLETOU 70 ANOS APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DO PRAZO 
PRESCRICIONAL PELA METADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO 
IMPROVIDO.” (Ag.Rg. no REsp. 1496950/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 
STJ, T6, j. 24/02/2015).  

Como se vê, não há omissão a suprir e a pretensão do ora embargante, em 
ver reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, no presente 
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caso, possui caráter infringente. Face ao exposto, por maioria de votos, 
rejeitam-se os presentes embargos de declaração, vencido o terceiro juiz.  

NUEVO CAMPOS  

Relator  

 

 

 - TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL 

 

 Saliente-se que, nos termos do art. 1.026 do novo Código 
de Processo Civil, a interposição de embargos de declaração interrompe o 
prazo recursal para ambas as partes. Nesse sentido: “Os embargos de 
declaração, nos termos do art. 1.026, caput, 2ª parte, interrompem o prazo da 
interposição de outro recurso cabível contra a decisão, por qualquer das 
partes (de igual modo dispõe o art. 50 da Lei n. 9.099/95, Lei dos Juizados 
Especiais Criminais, na redação que lhe conferiu a Lei n. 13.105/2015, que 
institui o CPC/2015” (José Miguel Garcia Medina, Novo Código de Processo 
Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 4ª ed, p. 1.530. 

 Assim, o presente recurso especial é tempestivo pois o 
prazo começou a correr da data da intimação do Ministério Público acerca 
do julgamento dos embargos de declaração (07 de abril de 2017 – fls. 3549). 

 

 - DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

 

   A orientação tomada pela douta Décima Câmara Direito 

Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aplicando 

aumento de metade da pena em decorrência da continuidade delitiva 

relativa a 279 infrações penais afronta decisões do Colendo Superior 
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Tribunal de Justiça a respeito da matéria permitindo a interposição de 

recurso especial com fulcro no art. 105, III, “c”, da Carta Magna, por haver 

dissídio jurisprudencial no que pertine à interpretação do art. 71 do Código 

Penal. 

 

   A propósito: 

 

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. 

INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E ESTELIONATO. DOSIMETRIA. 

DISCRICIONARIEDADE RELATIVA. CONTINUIDADE DELITIVA SIMPLES. QUANTUM 

EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO PROGRESSIVO E PROPORCIONAL À QUANTIDADE DE CRIMES 

EM CONTINUIDADE DELITIVA. QUATRO CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/2. 

DESPROPORCIONALIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PENA-BASE NO 

MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DO 

REGIME FECHADO. SÚMULA/STJ 440. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE 

OFÍCIO. 

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que 

não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, 

impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência 

de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 

2. O Código Penal não estabelece critérios objetivos para a fixação da pena; confere ao 

juiz relativa discricionariedade. Não demonstrado o abuso no seu exercício, impor-se-á 

a denegação de habeas corpus se nele a parte objetivar a "mera substituição do juízo 

subjetivo externado em decisão fundamentada, dentro dos parâmetros cominados pela 

lei" (STJ, AgRg no HC 267.159/ES, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2013). 

Precedentes. 

3. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por 

ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para 

fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, 

caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) 
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pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições 

semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão 

temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-

subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um 

requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, 

exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato 

terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares 

devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. 

4. A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, 

será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, 

parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do 

intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão esta Corte Superior de Justiça possui o 

entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à 

continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 

1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações 

e 2/3 para 7 ou mais infrações. 

5. No caso, o paciente foi condenado, em primeira instância, a sete crimes de roubo 

majorado, tendo sido absolvido pelo Tribunal por três deles. Nesse passo, como 

remanesceram quatro infrações penais para fins de aferição do quantum de 

exasperação da continuidade delitiva simples, de rigor a fixação da fração de aumento 

de 1/4 da pena, o que resultará na pena definitiva de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de 

reclusão, e na pena final de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, haja vista o 

concurso material com o crime de estelionato, cuja pena foi fixada em 1 (um) anos de 

reclusão. 

6. De acordo com a Súmula 440/STJ, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o 

estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção 

imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito". No mesmo sentido, a 

Súmula 718/STF esclarece que "a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do 

crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o 

permitido segundo a pena aplicada", enunciado que é complementado pelo da Súmula 

719/STF, segundo a qual "a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a 

pena aplicada permitir exige motivação idônea". 



Recurso Especial nº 0006483-38.2010.8.26.0344 

7. As súmulas não foram observadas pelo Tribunal a quo, porquanto o regime fechado 

foi imposto sem motivação idônea, devendo ser observado o regime legal dos § 2º e 3º 

do art. 33 do Código Penal. 

In casu, as instâncias ordinárias consideraram favoráveis as circunstâncias judiciais 

previstas no art. 59 do Código Penal e, por isso, a pena-base foi fixada no mínimo legal. 

Ademais, como é primário e a sanção corporal foi fixada em 7 (sete) anos e 8 (oito) 

meses de reclusão, o paciente faz jus ao regime inicial semiaberto de cumprimento de 

pena, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, do CP. 

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fazer incidir o 

benefício penal da continuidade delitiva simples na fração de aumento de 1/4 da pena, 

o que resultará na pena definitiva de 7 (sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser 

cumprida, inicialmente em regime semiaberto, salvo se, por outro motivo, não estiver 

descontando pena em regime mais severo. 

(HC 289.310/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 

04/04/2017, DJe 07/04/2017) 

 

 

 

 

  

- ACÓRDAO PARADIGMA – 

 

 

  O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 

1.582.601 – DF,  Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 

julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016, que ora se oferece como 

paradigma para a comprovação do dissídio jurisprudencial nos termos do 
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art. 105, III, “c”, da Constituição Federal, e que está publicado na Revista 

Eletrônica de Jurisprudência, assim decidiu: 

 

 

Superior Tribunal de Justiça 
Revista Eletrônica de Jurisprudência 

  
  
RECURSO ESPECIAL Nº 1.582.601 - DF (2015⁄0263721-5) 
   
RELATOR  : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ  

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 
TERRITÓRIOS  

RECORRIDO  : D S DE A  

ADVOGADO : VIDAL MARTINEZ FERNANDEZ  
EMENTA  
  
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE 
DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS. 
SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE 2⁄3. IMPOSIÇÃO. 
RECURSO PROVIDO.   
1. Relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime 
continuado, é imperioso salientar que esta Corte Superior de Justiça possui o 
entendimento consolidado de que, cuidando-se aumento de pena referente à 
continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1⁄6 pela prática de 2 infrações; 
1⁄5, para 3 infrações; 1⁄4, para 4 infrações; 1⁄3, para 5 infrações; 1⁄2, para 6 infrações e 
2⁄3, para 7 ou mais infrações.  
2. A Corte de origem, conquanto haja delineado e reconhecido a ocorrência de 
múltiplos (e incontáveis) crimes de estupro de vulnerável, entendeu por bem negar a 
realidade e, na dúvida, impor o patamar mais brando. 
3. O julgador está autorizado a majorar a reprimenda na fração máxima pela 
continuidade delitiva nas hipóteses em que ficar inconteste que os abusos de natureza 
sexual faziam parte da rotina familiar, como no caso. 
4. Na espécie, ficou incontroverso, pela moldura fática exposta, que se distanciaram 
para muito mais de sete o número de vezes em que o recorrido molestou a vítima, 
porquanto o próprio Tribunal de origem salientou a omissão dos familiares em revelar 
os fatos, tendo em vista a influência que ele exercia sobre eles, "o que permitiu que os 
crimes fossem praticados durante anos, por reiteradas vezes". 
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5. Recurso especial conhecido e provido, para reconhecer a violação do art. 71 do 
Código Penal e restabelecer a sentença condenatória. 
  
  
  
  
  
  
ACÓRDÃO  
  
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os 
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos 
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nefi Cordeiro, Antonio 
Saldanha Palheiro, Maria Thereza de Assis Moura e Sebastião Reis Júnior votaram com 
o Sr. Ministro Relator.  
  
Brasília (DF), 26 de abril de 2016 
  
  
Ministro Rogerio Schietti Cruz 
  
  
RECURSO ESPECIAL Nº 1.582.601 - DF (2015⁄0263721-5) 
RELATOR  : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ  

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 
TERRITÓRIOS  

RECORRIDO  : D S DE A  

ADVOGADO : VIDAL MARTINEZ FERNANDEZ  
  
RELATÓRIO  
  
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:   

  

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRI OS 
agrava de decisão que inadmitiu o recurso especial, fundado no art. 105, III, "a", da 
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do TJDFT 
(Apelação Criminal n. 2014121003661-0). 

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado, em primeira instância, à pena de 20 
anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-A, c⁄c 

os arts. 226, II, e 71, todos do Código Penal.  
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Ao analisar a apelação da defesa, a Corte de origem deu parcial provimento ao recurso, 
para reduzir a fração pela continuidade delitiva, tendo em vista que, apesar de ficar 
constatado que o réu praticou a conduta em mais de uma oportunidade, não há como 
dizer que os fatos ocorreram por diversas vezes. 

Nas razões de recurso especial, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 
aponta violação do art. 71 do Código Penal e requer seja restabelecido o acréscimo pela 
continuidade delitiva fixado na sentença de primeiro grau. 

A defesa também interpôs recurso especial, cuja negativa de seguimento não foi 
impugnada por meio de agravo, motivo pelo qual julga-se tão somente o recurso 
especial interposto pela acusação. 

Apresentadas as contrarrazões (fls. 392-396), o recurso teve seu seguimento negado na 
origem (fl. 402-403). Interposto o cabível agravo (fl. 406-414), dei-lhe provimento, 
para melhor análise (fl. 435-437).  

O Ministério Público Federal, em seu parecer de fls. 429-432, opinou pelo não 
provimento do recurso. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.582.601 - DF (2015⁄0263721-5) 
   
EMENTA  
  
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE 
DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS. 
SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE 2⁄3. IMPOSIÇÃO. 
RECURSO PROVIDO.   
1. Relativamente à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime 
continuado, é imperioso salientar que esta Corte Superior de Justiça possui o 
entendimento consolidado de que, cuidando-se aumento de pena referente à 
continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1⁄6 pela prática de 2 infrações; 
1⁄5, para 3 infrações; 1⁄4, para 4 infrações; 1⁄3, para 5 infrações; 1⁄2, para 6 infrações e 
2⁄3, para 7 ou mais infrações.  
2. A Corte de origem, conquanto haja delineado e reconhecido a ocorrência de 
múltiplos (e incontáveis) crimes de estupro de vulnerável, entendeu por bem negar a 
realidade e, na dúvida, impor o patamar mais brando. 
3. O julgador está autorizado a majorar a reprimenda na fração máxima pela 
continuidade delitiva nas hipóteses em que ficar inconteste que os abusos de natureza 
sexual faziam parte da rotina familiar, como no caso. 
4. Na espécie, ficou incontroverso, pela moldura fática exposta, que se distanciaram 
para muito mais de sete o número de vezes em que o recorrido molestou a vítima, 
porquanto o próprio Tribunal de origem salientou a omissão dos familiares em revelar 
os fatos, tendo em vista a influência que ele exercia sobre eles, "o que permitiu que os 
crimes fossem praticados durante anos, por reiteradas vezes". 
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5. Recurso especial conhecido e provido, para reconhecer a violação do art. 71 do 
Código Penal e restabelecer a sentença condenatória. 
   
   
   
   
    
  
VOTO  
  
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):   
  

I. Admissibilidade 

Inicialmente, observo que o recurso especial suplanta o juízo de prelibação, haja vista 
a ocorrência do necessário prequestionamento, além de estarem presentes os demais 
pressupostos de admissibilidade do recurso especial (cabimento, legitimidade, 
interesse, inexistência de fato impeditivo, tempestividade e regularidade formal), razão 
pela qual avanço na análise de mérito da controvérsia. 

  

II. Contextualização 

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado, em primeira instância, à pena de 20 
anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-A, c⁄c 

os arts. 226, II, e 71, todos do Código Penal. Isso porque, nos termos da denúncia: 

  

"[...] Consta dos autos do inquérito policial n° 547⁄2014 - 30ª DP, em anexo, que no 
período compreendido entre 2002 e novembro de 2011, na Rua 6, casa 4, Vila do Boa, 
São Sebastião⁄DF, o denunciado, voluntária e conscientemente, constrangeu 
incontáveis vezes, mediante grave ameaça, L. Q. G., a praticar e permitir que com ela 
se praticasse atos libidinosos diversos da conjunção carnal, valendo-se da condição de 
padrasto da vítima. 
Com efeito, em inúmeras oportunidades no intervalo de tempo supramencionado, 
o denunciado abusou sexualmente da menor no interior da casa em que residiam, 
aproveitando os momentos em que a mãe da ofendida desempenhava suas atividades 
laborais fora do domicílio. 
Nesse contexto, o denunciado frequentemente retirava a vítima do quarto em que 
dormia, a acomodava em sua própria cama, despia-lhe inteiramente e passava a alisar 
o seu corpo, tocar os dedos nas partes íntimas, praticar sexo oral, assim como tentava 
introduzir o pênis em sua vagina. 
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Tais condutas tiveram início em 2002, quando a ofendida tinha apenas quatro 
anos de idade, e se perduraram até o final de 2012, quando a vítima atingiu 15 
anos. Nesse interstício, o denunciado ameaçava constantemente a menor de praticar-
lhe mal injusto e grave, bem como à sua família, afirmando, por exemplo, que mataria 
sua genitora e seus irmãos na hipótese de L. Q. G. o delatar. 
Importa destacar que no dia 19 de outubro de 2012, o denunciado, como de costume, 
aproveitando que a vítima havia saído de casa para trabalhar, levou a menor para o 
próprio quarto, despiu-lhe e passou a praticar atos libidinosos diversos da conjunção 
carnal. 
Ocorre que neste dia a genitora regressou inesperadamente à residência, o que motivou 
o denunciado a esconder a ofendida dentro do armário e trancar a porta do quarto. Após 
a insistência da mãe da menor, o increpado abriu a porta e se dirigiu imediatamente ao 
banheiro, ocasião em que aquela de deparou com a filha despida e chorando dentro do 
móvel. 
Tal fato, inclusive, foi registrado na Delegacia de Polícia, por meio da Ocorrência n° 
6773⁄2013 - 30ª DP, mas as investigações não evoluíram por causa da recalcitrância da 
vítima em não colaborar com as autoridades.[...]" (fls. 180-182, destaquei). 
  

A Juíza sentenciante, ao entender pela continuidade delitiva, assim consignou: 

DA CONTINUIDADE DELITIVA 
Como visto acima, restou comprovado que o sentenciado praticou o crime de 
estupro de vulnerável por diversas vezes, no período de 2002 a 2012. Diante das 
circunstâncias em que foram cometidos, devem ser considerados um continuação 
do outro - incidindo a regra do artigo 71 do Código Penal. 
Nessa esteira, é mister registrar que devemos analisar o quantum a elevar, pois o 
legislador traz frações de 1⁄6 a 2⁄3. Neste caso, tenho que o número de crimes é o melhor 

método a adotar. 
Neste sentido temos: 
"O aumento da pena pela continuidade delitiva se faz, basicamente, em razão do 
número de delitos praticados. Se elevado, ainda que afastados alguns pela prescrição, 
a majoração, fixada no teto máximo, pode ser mantida" (STJ - 5ª T,. - Rel. Félix Fischer 
- REsp. 85.243 -j. 03.11.98 - DJU 08.03.99, p. 238). 
Assim, diante do número de crimes praticados - método conforme fundamentação 
supra - elevo a pena em 2⁄3 (dois terços), resultando em 20 (vinte) anos de reclusão, 
que torno definitiva à míngua de outros elementos a serem apreciados (fls. 214-215, 
destaquei). 

  

Ao analisar a apelação da defesa, a Corte de origem deu parcial provimento ao recurso, 
para reduzir a fração pela continuidade delitiva, tendo em vista que, apesar de ficar 
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constatado que o réu praticou a conduta em mais de uma oportunidade, não há como 
dizer que os fatos ocorreram por diversas vezes. Para tanto, assim se manifestou: 

  
Em seguida, a sentença reconheceu a continuidade delitiva entre os delitos praticados, 
aplicando a fração de 2⁄3 (dois terços). 
No tocante ao critério de fixação da fração de aumento a doutrina e a jurisprudência 
são uníssonas em consagrar como único critério para estabelecer o quantum do 
aumento de pena no crime continuado previsto no caput do artigo 71 do Código Penal, 
a quantidade de infrações cometidas. 
Guilherme de Souza Nucci assevera que "no crime continuado, o único critério a ser 
levado em conta para dosar o aumento (1⁄6 a 2⁄3, no caput, e até o triplo, no parágrafo 

único, do art. 71) é o número de infrações praticadas'. 
Nesse particular, merece reparos a sentença, porquanto, ainda que a denúncia narre 
que a prática de atos libidinosos tenha ocorrido no período de 2002 a 2012, não se 
pode precisar pela prova dos autos se os atos praticados foram demasiados a ponto 
de não ser possível ter noção de quantos foram ou se foram praticados de forma 
esparsa e pontual durante o período destacado. 
A própria vítima foi imprecisa em relação ao período em que foi molestada. Na 
delegacia, relatou que se recordava dos abusos desde quando tinha 09 (nove) anos de 
idade. Já em juízo, afirmou que os fatos ocorriam desde que ela tinha 10 (dez) ou 11 
(onze) anos, mas que na verdade aconteciam desde os 04 (quatro) anos, segundo o que 
havia sido "declarado" pelo réu. 
Assim, diante da imprecisão, necessário estabelecer no mínimo de 1⁄6 (um sexto) a 

fração de aumento da pena em razão da continuidade delitiva, prevista no artigo 71, 
caput, do Código Penal⁄resultando em 14 anos de reclusão (fls. 317-318, destaquei). 
  

O voto revisor destacou, ainda, que: 

  
Porém, quanto ao aumento relativo à continuidade delitiva, tenho que a sentença 
merece reparo. 
A Julgadora do Conhecimento exasperou a pena em 2⁄3 (dois terços), isto é, no máximo 

permitido, ao argumento que foram praticados diversos crimes de estupro de 
vulnerável, porém da prova existente nos autos não há como se apurar ao certo o 
número de vezes em que o crime foi praticado, sabendo-se apenas que foi em mais de 
uma oportunidade. 
Embora a vítima tenha afirmado que "os abusos ocorriam diariamente", pelo contexto 
fático constante nos autos não é crível que os delitos tenham ocorrido tão 
reiteradamente, durante tantos anos, sem que a genitora da vítima percebesse, até 
porque o réu trabalhava e a vítima estudava, e na casa residiam diversas pessoas, 
ficando a vítima sozinha em casa com o réu em poucas oportunidades. 
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Assim, pergunta-se: como pode um crime deste tipo, sexual, ser praticado 
diariamente, durante quase 6 (seis) anos, e não ser percebido por nenhuma 
pessoa? 
De todo o exposto, é certo que o acusado praticou o crime de estupro de vulnerável em 
desfavor da vítima em mais de uma oportunidade, mas não há provas que assegurem 
que este crime se deu por diversas vezes, razão de se aplicar a fração mais favorável ao 
réu, qual seja: 1⁄6 (um sexto), em homenagem 
ao princípio in dúbio pro reo (fl. 322, destaquei).  
  

Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados nos seguintes termos: 

Por outro lado, em relação à aplicação da pena, foi ressaltado no acórdão que o critério 
para exasperação da pena pela continuidade delitiva é a quantidade de infrações 
cometidas. 
Nestes termos, ficou consignado que diante da imprecisão nos autos quanto ao número 
de delitos praticados, a dúvida deve beneficiar o réu, reputando-se necessário a 
aplicação do aumento mínimo de 1⁄6 (um sexto), em razão da continuidade delitiva. 
Confira-se (fls. 275v⁄276): 
[...] 
Assim, justificada no acórdão a aplicação da fração mínima pela continuidade delitiva, 
não há falar-se em contradição. 
Ademais, observa-se que o que busca o Ministério Público é a rediscussão da matéria 
já julgada, o que não é possível através de embargos de declaração: [...] (fls. 357-361). 
  

  

III. Continuidade delitiva – art. 71 do Código Penal 

Primeiramente, cumpre lembrar que, quanto à continuidade delitiva, conforme 
entendimento consolidado neste Superior Tribunal, para a caracterização do instituto 
do art. 71 do Código Penal, é necessário que estejam preenchidos, cumulativamente, 
os requisitos de ordem objetiva (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, 
lugar e modo de execução) e o de ordem subjetiva, assim entendido como a unidade 
de desígnios ou o vínculo subjetivo havido entre os eventos delituosos. Vale dizer, 
adotou-se, no sistema jurídico-penal brasileiro, a Teoria Mista ou Objetivo-Subjetiva. 

Uma vez mais, deixo registrado que as circunstâncias fáticas do crime foram descritas 
no acórdão estadual, de modo que não há necessidade de se buscarem documentos, 
depoimentos, laudos ou qualquer outro material probatório acostado aos autos para que 
se aplique o direito ao caso.  

Na espécie, conforme bem delineado pelo Tribunal de origem, os abusos foram 
perpetrados ao longo de vários anos. Ficou concluído, ainda, que os delitos foram 
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perpetrados com unidade de desígnio, elemento que demonstra o preenchimento do 
requisito subjetivo, indispensável ao reconhecimento da continuidade delitiva. 
Além disso, a reiteração da conduta nas mesmas condições de tempo, lugar e 
maneira de execução caracteriza a continuidade e justifica a exasperação da pena 
nesses moldes. 

No mesmo sentido: 

  
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PRÁTICA REITERADA AO LONGO DE 
DOIS ANOS CONTRA TRÊS VÍTIMAS MENORES DE 14 ANOS. AGRESSOR 
QUE EXERCIA AUTORIDADE SOBRE AS CRIANÇAS. CONCURSO 
MATERIAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE 
DELITIVA. EXAME DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CP. NECESSIDADE DE 
REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AUSÊNCIA DE 
ILEGALIDADE PASSÍVEL DE SER SANADA DE OFÍCIO. DECISÃO 
MONOCRÁTICA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO. 
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). 
[...] 
5. Agravo regimental improvido. 
(AgRg no HC n.  217.753⁄ES, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 18⁄12⁄2013, 

destaquei.) 

  

III. 1. Súmula n. 7 – não incidência 

A questão posta neste recurso especial, no entanto, cinge-se à fração de aumento a ser 
aplicada em razão da continuidade reconhecida. 

Primeiramente, entendo que não se aplica o impedimento contido no enunciado da 
Súmula n. 7 do STJ. 

Para melhor elucidar a questão, transcrevo trechos do acórdão em que se revela a 
pluralidade de vezes em que o crime foi cometido pelo recorrido contra a ofendida 
L. Q. G.: 

  
  
Contudo, foram retomadas as investigações, uma vez que a vítima L. compareceu à 
Delegacia, acompanhada da mãe de seu namorado, sendo que estava muito abatida e 
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triste, e passou a relatar os abusos sexuais praticados por seu padrasto, verbis (fls. 
26⁄29): 
"[...] a primeira vez que se recorda dele ter abusado dela foi quando tinha nove anos. 
Que ele a tirava de seu quarto onde dormia com seus irmãos e a colocava na cama dele, 
assim que sua mãe saía para trabalhar Que ela acordava assustada e sem roupas e que 
começava a chorar. Que ele a mandava calar a boca e que iria matar sua mãe e seus 
irmãos se ela não ficasse quieta. Que ele alisava seu corpo, passava o dedo em sua 
vagina... Que os abusos aconteciam diariamente, que ele tentava colocar o pênis em 
sua vagina, mas que a declarante dizia que estava doendo e que iria gritar. Que ele já 
fez a declarante chupá-lo e que ela tinha muita ânsia de vômito e que em algumas 
ocasiões ela até vomitou. 
Que sempre ele a ameaçava dizendo que se ela contasse, ele iria sumir com sua mãe, 
iria matar seus irmãos. Que em uma das ocasiões, no ano de 2012, sua mãe saiu para 
trabalhar e que ele foi até o quarto dela, como fazia de costume, e a levou para o seu 
quarto e ficou alisando a declarante nua. Que sua mãe retornou para a casa para pegar 
um casaco e viu a porta trancada. Que D. a empurrou para o armário junto com uma 
toalha que todas as vezes ele usava para forrar a cama. Que ele abriu a porta do 
quarto e disse que estava dormindo. Que sua mãe a ouviu chorando e abriu o armário 
e deparou-se com a declarante nua, com a toalha nas mãos. D. mentiu dizendo que ela 
teria se escondido no armário pois se assustou com a chegada da mãe e entrou no 
armário. Que a estória ficou mal contada, mas não contou a verdade para sua mãe por 
medo, pois ele batia nela com um pedaço de pau e dizia que se ela contasse iria matar 
sua mãe e bater nela... Que em outubro de 2012, sua irmã L. contou para a declarante 
que D. estava passando a mão em sua 'perereca'. Que ficou muito revoltada e passou a 
brigar e tirar satisfação com D., que ficava debochando de sua cara e que ela não iria 
conseguir nada se contasse, apenas iria afastar sua mãe dela... Que no início do ano, 
resolveu contar tudo para sua mãe e assim o fez. Que sua mãe chorou muito e disse que 
iria largar dele [...]". 
(grifos nossos). 
  
Quando ouvida em juízo, com dezesseis anos de idade, confirmou integralmente o 
relato anterior, o qual transcrevo (fls. 121⁄122): 
  
"[...] que somente procurou a delegacia porque D. queria voltar a morar com a sua mãe 
e quis evitar que ele continuasse investindo contra a irmã L; que L. contou para a 
depoente que D. passava a mão nas partes íntimas dela; que D. costumava presentear a 
depoente por tudo, se ela ajudasse dentro de casa;... que quando a mãe da depoente saía 
cedo para trabalhar, ele costumava pegar a depoente, ainda dormindo, a colocava na 
cama dele tirava toda a sua roupa; que quando ela acordava, já estava nua; que nessas 
ocasiões ele a ameaçava dizendo que a mãe sofria do coração; que se recorda desses 
fatos quando tinha dez ou onze anos, mas, segundo D., os abusos ocorreram desde 
que ela tinha quatro anos;... que D. Fazia sexo oral na depoente, passava a mão em 
todo o seu corpo; que várias vezes D. tentou penetrá-la, mas quando ela começava a 
chorar, ele parava, por medo dos vizinhos;... que durante os atos, a depoente e o acusado 
ficavam sem roupas e ele costumava 'se alisar',... que certa vez a mãe da depoente saiu 
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para trabalhar, mas retornou logo em seguida, batendo na porta da cozinha, que nessa 
hora D. já a tinha levado para o quarto, ocasião em que ele trancou a porta do quarto e 
pediu para que ela se escondesse no guarda-roupa; que a depoente começou a chorar; 
que D. e a depoente estavam completamente sem roupas; que a mãe a questionou, mas 
a depoente ficou calada; que D. disse à mãe que a depoente ia tomar banho, pois tinha 
feito xixi na cama, mas esqueceu alguma coisa e foi buscar alguma roupa ou roupa de 
cama no quarto dele, pois a mãe tirava a roupa dela do varal e guardava no quarto do 
casal;... que a mãe ficou desconfiada e foi à delegacia para registrar ocorrência; que na 
delegacia a depoente confirmou a versão do xixi na cama; que D. já a agrediu 
fisicamente com dois tapas no rosto;... que quando contou os fatos à mãe, D. já tinha 
saído de casa; que ela contou para evitar que D. Voltasse para casa; que a mãe chorou... 
que não foi submetida à exame no IML em 2014, mas foi ao hospital fazer exame 
ginecológico, por recomendação da delegada; que também foi encaminhada ao Projeto 
Margarida [...]". (grifos nossos) 
  
Conforme se denota, para praticar os abusos sexuais, o acusado proferia ameaças 
de morte contra a vítima e sua família, e lhe oferecia muitos presentes. Segundo o 
relato da ofendida, eis hão noticiou anteriormente os abusos que sofria diariamente 
porque tinha medo e pelo fato de sua mãe nutrir um grande afeto por ele. 
[...] 
Os depoimentos prestados pelas testemunhas que vieram aos autos corroboram a 
versão da vítima e demonstram que os fatos realmente aconteceram. A testemunha 
M.F.M.S., mãe do namorado da ofendida, ouvida na fase judicial, confirmou a versão 
apresentada por ela, e foi a pessoa que teve a iniciativa de procurar o Conselho Tutelar. 
In verbis: 
[...] 
Nesse ponto, como bem lançado em sede de alegações finais do Ministério Público, em 
que pese os depoimentos da mãe da ofendida e de seus irmãos menores tentarem eximir 
a responsabilidade do réu, denota-se que a influência que ele exercia sobre a família, 
tanto em decorrência do afeto de sua companheira por ele quanto em razão de seu poder 
econômico e da vulnerabilidade dos menores, permitiu que durante anos, por 
reiteradas vezes, ele satisfizesse sua lascívia ao molestar a ofendida L. dentro do 
seu próprio lar. 
Ademais, se o relato da vítima fosse uma história inventada por ela, em algum momento 
surgiria uma contradição a ser esclarecida, o que não ocorreu nos presentes autos. 
[...] 
Nesse contexto, pelo que restou demonstrado, não restam dúvidas de que o réu, por 
várias vezes, valendo-se das relações familiares, tirou a roupa da vítima, sua enteada 
então menor de quatorze anos de idade, alisou seu corpo, tocou em sua genitália, tentou 
penetrá-la e ainda praticou sexo oral no período em que ficavam em casa sozinha, 
enquanto sua companheira trabalhava. 
A propósito, peço vênia para transcrever excerto da sentença hostilizada, no qual a 
douta Magistrada reforça não haver qualquer dúvida quanto aos abusos sexuais 
praticados pelo apelante (fls. 180⁄181): 
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"[...] O cotejo desses relatos a mim não trazem qualquer dúvida quanto aos abusos 
cometidos pelo acusado. Primeiro, porque não me parece crivei a estória de que a 
adolescente, por medo de que a mãe descobrisse que ela, mais uma vez, fez xixi na 
cama, tenha procurado abrigo, nua, no quarto do padrasto, ao perceber que a mãe 
chegava em casa fora do horário habitual. 
Ora, se a vítima até os 15 anos de idade fazia xixi na cama, já sabia da reação negativa 
da mãe para o fato e não iria agravar ainda mais sua situação, escondendo-se nua no 
armário dentro do quarto em que o padrasto dormia. 
Aliás, o próprio fato de a adolescente fazer xixi na cama já sugere comprometimento 
emocional, pois o senso comum revela que a enurese noturna não é comum nessa idade. 
Some-se a isto que o horário desse flagrante presenciado pela mãe coincide exatamente 
com o horário em que o molestador costumava se apropriar de sua vítima, qual seja, 
de manhã cedo, quando a companheira (mãe da criança⁄adolescente) saía de casa para 

o trabalho (fls. 307-316, destaquei). 
  

  

Da simples leitura dos trechos transcritos, percebe-se claramente que é incontroversa 
a pluralidade de vezes com que o réu praticava suas investidas contra a vítima.  

As expressões com os verbos conjugados no tempo pretérito imperfeito do modo 
indicativo demonstram a habitualidade das ações, que, por óbvio, não se deram 
apenas duas vezes. O próprio Tribunal de origem salientou a omissão dos familiares 
em revelar os fatos, tendo em vista a influência que ele exercia sobre eles, tanto em 
decorrência do afeto de sua companheira por ele quanto em razão de seu poder 
econômico e da vulnerabilidade dos menores, "o que permitiu que os crimes fossem 
praticados durante anos, por reiteradas vezes". 

Atento à constante aplicação do aludido enunciado sumular nas hipóteses em que o 
recurso especial ataca acórdão que afirma ter a ação ocorrido tantas ou quantas vezes, 
entendo que, no caso em comento, todavia, a dúvida em torno do número exato de 
ocasiões em que o acusado abusou da vítima não pode gerar uma conclusão que 
distorce a realidade fática, devidamente delineada no julgado. Vale dizer, 
contradiz-se o julgado quando insiste, ao longo de toda a fundamentação lançada para 
demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes, que esses foram perpetrados de 
forma ritmada, reiterada, cadenciada, ao longo de tantos anos, para, posteriormente, no 
momento de avaliar a continuidade para recrudescer a pena, dizer que, por não se poder 
precisar o número de vezes, deve aplicar a fração mínima. Ao assim fazer, negou a 
incontroversa (e excessiva) frequência da prática delituosa. 

Com efeito, da leitura do pensamento externado pelo Tribunal a quo no voto condutor 
do acórdão objurgado – e também do voto revisor –, entendo que houve, na verdade, 
uso de mera retórica, para que não fosse aplicada pena mais rigorosa. Isso significa 
dizer que a Corte de origem, não obstante haja delineado e reconhecido a 
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ocorrência de múltiplos (e incontáveis) crimes de estupro de vulnerável pelo ora 
recorrido contra a ofendida L. Q. G., durante anos a fio, entendeu por bem negar 
a realidade e, na dúvida, impor o patamar mais brando. 

  

III. 2. Fração de aumento  

Em relação à exasperação da reprimenda procedida em razão do crime continuado, é 
imperioso salientar que esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento 
consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade 
delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1⁄6 pela prática de 2 infrações; 1⁄5, para 3 

infrações; 1⁄4 para 4 infrações; 1⁄3 para 5 infrações; 1⁄2 para 6 infrações e 2⁄3 para 7 

ou mais infrações.  

A título de exemplo, menciono o seguinte julgado: 

  

PENAL. HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR . 
MAJORAÇÃO EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE 
QUE É IMPOSSÍVEL INFERIR SE A CONDUTA FOI PRATICADA MAIS DE 
DUAS VEZES. CONVICÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DE QUE A 
INFRAÇÃO OCORREU "INÚMERAS VEZES". CONCLUSÃO DIVERSA. 
EXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. DELITO 
PRATICADO EM VÁRIAS OPORTUNIDADES NO PERÍODO DE UM ANO. 
APLICAÇÃO DA MAJORANTE NO PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. 
CRITÉRIO DOUTRINÁRIO ADOTADO POR ESTA CORTE SUPERIOR. 
NÚMERO DE INFRAÇÕES. CONSTRANGIMENTO DECORRENTE DA 
AUSÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. AUSÊNCIA. 
[...] 
2. Tendo as instâncias ordinárias firmado convicção de que a conduta delituosa 
atribuída ao paciente foi praticada "inúmeras vezes" dentro do período de um ano, 
mostra-se inviável acolher o pleito de aplicação da fração decorrente da continuidade 
delitiva em patamar mínimo. 
3. Esta Corte Superior de Justiça tem utilizado o critério doutrinário baseado 
apenas no número de infrações (objetivo), de modo que a existência de duas 
infrações em continuidade delitiva significa o aumento de 1⁄6 (mínimo); a de três, 
o de 1⁄5; a de quatro, o de 1⁄4; a de cinco, o de 1⁄3; a de seis, o de 1⁄2; a de sete ou 

mais, o de 2⁄3, que corresponde ao máximo cominável para a majorante da 

continuidade delitiva. Precedentes. 
4. Evidente nos autos que a pena decorrente da aplicação da continuidade delitiva é 
inferior à resultante da aplicação do cúmulo material, tendo em vista a quantidade de 
infrações, as quais, ainda que em quantidade incerta, não se limitam a apenas duas, não 
há falar em constrangimento ilegal pela não aplicação do concurso material benéfico. 
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5. A pena definitiva aplicada ao paciente (12 anos de reclusão), sem esquecer que foi 
aplicada a majorante do art. 226, II, do Código Penal (ascendente da vítima), nem 
sequer ultrapassou a que seria imposta caso o paciente tivesse praticado apenas duas 
condutas delituosas no contexto do concurso material (6 anos para cada conduta 
delituosa), totalizando, sem a incidência da causa de aumento do art. 226 do Código 
Penal, 12 anos de reclusão, razão pela qual inexiste a mácula alegada na impetração. 
6. Ordem denegada. 
(HC n. 147.987⁄RJ, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 6⁄8⁄2012, destaquei) 
  
CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM 
SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR  
(POR QUATRO VEZES). DOSIMETRIA. CRITÉRIO PARA AUMENTO DA PENA 
EM FACE DA CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71). NÚMERO DE 
INFRAÇÕES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE 
OFÍCIO. 
[...] 
02. "Em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a 
fração de aumento de 1⁄6 pela prática de 2 infrações; 1⁄5, para 3 infrações; 1⁄4, para 4 

infrações; 1⁄3, para 5 infrações; 1⁄2, para 6 infrações e 2⁄3, para 7 ou mais infrações" 
(HC 258.328⁄ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 
24⁄02⁄2015; HC 273.262⁄SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 

06⁄11⁄2014). 
À luz da jurisprudência e da premissa de que "o réu praticou o crime em questão por 
quatro vezes" - fato reconhecido na sentença -, as sanções impostas devem ser 
redimensionadas. 
03. Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para redimensionar 
a pena privativa de liberdade aplicada ao paciente. 
(HC n. 195.872⁄RJ, Rel. Ministro Newton Trisotto (Desembargador Convocado do 
TJ⁄SC) 5ª T., DJe 27⁄5⁄2015, destaquei). 
  

Diante dessas premissas, julgo que agiu de modo acertado a Juíza de primeiro grau, 
diante da nítida frequência com que os fatos foram praticados – diariamente, 
durante anos –,  ao fixar a fração de 2⁄3 para o recrudescimento da reprimenda pela 

continuidade delitiva. O próprio acórdão alude a depoimento da vítima em que ela 
afirma recordar-se do primeiro abuso sofrido quando ainda contava 9 anos de 
idade, tendo seu tormento acabou apenas quando atingiu 15 anos.  

Entendo, portanto, haver sido violado o art. 71 do Código Penal. De acordo com o 
contexto apresentado nos autos, tudo devidamente confirmado pelo acórdão ora 
atacado, dúvidas não há de que se distanciaram para muito mais de sete o número 
de vezes em que o recorrido molestou a vítima. Em casos como este, repito, não pode 
a dúvida acerca da quantidade de ações levar ao aumento da pena no patamar mínimo; 
não é razoável nem proporcional. Isso significa que o julgador está autorizado a majorar 
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a reprimenda na fração máxima pela continuidade delitiva nas hipóteses em que ficar 
inconteste que os abusos faziam parte da rotina familiar, o que não é raro. 

  

VI. Dispositivo  

À vista de todo o exposto, conheço do recurso especial de dou-lhe provimento, para 
reconhecer a violação do art. 71 do Código Penal e restabelecer a sentença de 
primeiro grau . 

  

  
CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
SEXTA TURMA  
Número Registro: 2015⁄0263721-5  

PROCESSO 
ELETRÔNICO  

REsp 1.582.601 ⁄ 
DF 

  
Números 
Origem:  00036133520148070012  00036619120148070012  20141210036610  2014
1210036610AGS  3661014  851527  861963 
  
MATÉRIA CRIMINAL  

PAUTA: 26⁄04⁄2016 JULGADO: 26⁄04⁄2016 

  SEGREDO DE JUSTIÇA 
Relator 
Exmo. Sr. Ministro  ROGERIO SCHIETTI CRUZ  
  
Presidente da Sessão 
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ 
  
Subprocurador-Geral da República 
Exmo. Sr. Dr. HUMBERTO DE PAIVA ARAÚJO 
  
Secretário 
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA 
  
AUTUAÇÃO  
  
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E 

TERRITÓRIOS 



Recurso Especial nº 0006483-38.2010.8.26.0344 

RECORRIDO : D S DE A 

ADVOGADO : VIDAL MARTINEZ FERNANDEZ 
  
ASSUNTO: DIREITO PENAL 
  
CERTIDÃO  
  
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: 
  
A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do 
voto do Sr. Ministro Relator. 
Os Srs. Ministros Nefi Cordeiro, Antonio Saldanha Palheiro, Maria Thereza de Assis 
Moura e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. 
  
 
Documento: 1507514 Inteiro Teor do Acórdão 
 
 

 

 

- COMPARAÇÃO ANALÍTICA DOS JULGADOS 

 

 

 O caso dos autos, bem como o paradigma, abrigam a 

hipótese em que o acusado foi condenado por 7 ou mais infrações penais. 

O E. Tribunal de Justiça entendeu por bem efetuar aumento de metade da 

pena, ao passo que a Corte Superior entende que, em tais casos, o aumento 

deve ser o máximo (2/3).  

 Com efeito, o acusado foi condenado em primeira 

instância pela prática de 309 (trezentos e nove) crimes de peculato em 

continuidade delitiva – fato reconhecido pela Corte Julgadora (fls. 3.459) -, 

sendo que, posteriormente, foi reconhecida a prescrição em relação a 

apenas 30 (trinta infrações penais). Contudo, em razão disso, o Eg. Tribunal 
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de Justiça reduziu o aumento decorrente do crime continuado para a 

metade, embora tenha mantido a condenação por 279 crimes de peculato.  

 Assim, constou do v. acórdão recorrido: 

 

 “Em seguida, operou-se o acréscimo de 2/3 (dois terços), 

decorrente da continuidade delitiva.  

Tal acréscimo, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão 
punitiva estatal de parte dos crimes, ocorridos até 15/03/2001, ou seja, 30 (trinta) 
condutas, referidas dos itens 1 ao 30 da tabela que consta da denúncia, deve ser 
reduzida para metade, índice compatível com a quantidade de crimes.  

Assim, a pena privativa de Herval é reduzida para 8 (oito) anos de 
reclusão.” (fls. 3467/3468) 

 

 

Já o Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser aplicado 

o aumento de 2/3 sempre que praticadas 7 ou mais infrações penais em 

continuidade delitiva: 

   “3. Esta Corte Superior de Justiça tem utilizado o critério 
doutrinário baseado apenas no número de infrações (objetivo), de modo que a 
existência de duas infrações em continuidade delitiva significa o aumento de 1⁄6 

(mínimo); a de três, o de 1⁄5; a de quatro, o de 1⁄4; a de cinco, o de 1⁄3; a de seis, o de 

1⁄2; a de sete ou mais, o de 2⁄3, que corresponde ao máximo cominável para a 
majorante da continuidade delitiva. Precedentes”. 

 

   Mais correta, ao nosso ver,  a orientação do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, que deve ser adotada também nestes autos, 

com o aumento de 2/3 da pena em decorrência da continuidade delitiva 

referente a 279 infrações penais. 
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– PEDIDO DE REFORMA 

 

   Diante do exposto, demonstrado o dissídio 

jurisprudencial, aguarda o Ministério Público do Estado de São Paulo o 

processamento deste recurso especial por essa E. Presidência e a remessa 

dos autos para o C. Superior Tribunal de Justiça, para conhecimento e 

provimento, cassando-se o v. acórdão no que se refere ao aumento 

decorrente da continuidade delitiva, para que se mantenha o acréscimo de 

2/3 aplicado em primeira instância. 

 

   São Paulo, 19 de abril de 2017. 

 

 

 JORGE ASSAF MALULY 
Procurador de Justiça 
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