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CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO -  CAUSA DE 

AUMENTO DE PENA DO ART. 12, I, DA LEI Nº 8.137/90 E 

CONTINUIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE ‘BIS IN IDEM’. 

A continuidade delitiva (art. 71 do CP) não se confunde com a causa 

de aumento relativa ao grave dano à coletividade (art. 12, I, da Lei 

nº 8.137/90), razão pela qual, reconhecida a existência da majorante 

e da continuidade delitiva, não há que se falar em afastamento do 

artigo 71 do Código Penal por ‘bis in idem’.    
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, nos autos da APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0026094-

29.2010.8.26.0068, tendo como recorrida MÁRCIA CRISTINA 

CARMONA COELHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas 

“a”, da Constituição Federal e, na forma do preceituado pelos artigos 1.029 

e seguintes do Código de Processo Civil, vem à presença de Vossa 

Excelência interpor RECURSO ESPECIAL , em face do v. acórdão de 

fls. 1162/1186, para o COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, pelos motivos adiante deduzidos. 

 

 

1. O RESUMO DOS AUTOS 
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  Pela r. sentença de fls. 995/1019, MÁRCIA CRISTINA 

CARMONA COELHO foi condenada como incursa no artigo 7º, VII, c.c. 

artigo 12, I, da Lei 8137/90, por 62 vezes na forma do artigo 71 do 

Código Penal, à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de detenção, em 

regime inicial semiaberto, e à reparação dos danos causados, consignados, 

na r. sentença, na esfera de R$ 1.840.929,99 (um milhão, oitocentos e 

quarenta mil e novecentos e vinte e nove reais, e noventa e nove centavos). 

 

 Pelo v. acórdão que julgou as apelações interpostas, a C. 

Câmara Estadual, mantendo a condenação prolatada contra a ré MÁRCIA, 

reconheceu expressamente, em seu teor, a configuração da causa de 

aumento de pena do artigo 12, I, da Lei 8137/90, e também o número de 

condutas praticadas (62 infrações cometidas em continuidade delitiva). 

Contudo, em que pese reconhecer as referidas causas de aumento, a C. 

Câmara apenas considerou uma delas na fixação da pena, entendendo que, 

de outra forma, incorreria em “bis in idem”.  

 

 Eis o teor da ementa prolatada a fls. 1162: “ACORDAM, em 

3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

proferir a seguinte decisão: "Afastaram as preliminares arguidas e, no 

mérito, NEGARAM PROVIMENTO à Apelação interposta pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e, DERAM 

PARCIALPROVIMENTO à Apelação interposta por MARCIA CRISTINA 

CARMONACOELHO, qualificada nos autos, para afastar a continuidade 

delitiva e reduzir a pena imposta para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses 

de detenção, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios 
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fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator LUIZ 

ANTONIO CARDOSO.  

 

 Aqui exatamente o objeto do presente recurso especial, qual 

seja, a possibilidade de aplicação das causas de aumento de pena 

reconhecidas pelo v. acórdão, artigo 12, I, da Lei 8137/90 (grave dano à 

coletividade) e artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), sem que 

se fale em “bis in idem”. Cumprido, portanto, o requisito do 

prequestionamento do tema recursal, expressamente debatido pelo v. 

acórdão. 

 

 Com referido entendimento, o v. Acórdão contrariou e 

negou vigência ao disposto nos artigos 71 do Código Penal e 12, I, da Lei 

8137/90, já que entendeu que a continuidade delitiva seria inaplicável 

concomitantemente à  causa de aumento de pena do artigo 12, I, da Lei 

8137/90, autorizando a presente interposição recursal com base na alínea 

“a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, com a seguinte tese: 

 CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. CAUSA 

DE AUMENTO DE PENA DO ART. 12, I, DA LEI Nº 8.137/90 E 

CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.  

A continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal) não se 

confunde com a causa de aumento de pena relativa ao grave dano 

à coletividade (Artigo 12, I, da Lei 8137/90). Reconhecida, pelo v. 

acórdão, a existência da causa de aumento de pena mencionada e 

da continuidade delitiva, não há que se falar em afastamento do 

artigo 71 do Código Penal por “bis in idem”. 
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2 – DA CONTRARIEDADE E NEGATIVA DE 

VIGÊNCIA AOS ARTIGOS 12, I, DA LEI 8137/90 E 71 

DO CÓDIGO PENAL 

 

 Dispõe o artigo 12, I,  da Lei 8137/90: 

 

“Art. 12. São circunstâncias que podem agravar de 1/3 (um terço) até a 

metade as penas previstas nos arts. 1°, 2° e 4° a 7°: 

I - ocasionar grave dano à coletividade; (...)” 

 

 Por sua vez, dispõe o artigo 71 do Código Penal: 

 

“Crime continuado 

        Art. 71 - 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.         (Redação 

dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) 

 

        Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, 

cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, 

considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a 

personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, 

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

diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e 

do art. 75 deste Código.”    
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 Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso 

Ministro ALIOMAR BALLEIRO, para quem “... denega-se vigência de lei 

não só quando se diz que esta não está em vigor, mas também quando se 

decide em sentido diametralmente oposto ao que nela está expresso e claro” 

(RTJ 48/788). 

 

    Ou, no mesmo sentido, “... equivale negar vigência o 

fato de o julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável 

à hipótese, quer ignorando-o, quer aplicando outro inadequado” (REsp 

63.816, RTJ 51/126). 

 

    No caso em tela, induvidoso que o v. acórdão recorrido 

contrariou ou mesmo negou vigência aos artigos 12, I, da Lei 8137/90 e 71 

do Código Penal, ao consignar expressamente, a fls. 1184/1185, que:  

 

“Na terceira fase de aplicação a pena foi aumentada 

em 1/3(percentual mínimo) em razão da causa de 

aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei nº 

8.137/90, restando pena de 05 anos e 04 meses de 

detenção e, assim deve tornar definitiva. Deve ser 

destacado que a majorante empregada prevê o 

aumento da pena em razão de “... ocasionar grave 

dano à coletividade ...”, assim, não há como ser 

reconhecida a continuidade delitiva como efetivado na 
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r. sentença sob pena de bis in idem, uma vez que 

coletividade já pressupõe um número plausível de 

vítimas.” 

 

    Com efeito, o v. acórdão reconhece que os crimes foram 

cometidos por 62 vezes (continuidade delitiva imputada na denúncia e 

reconhecida na r. sentença), assim como reconhece que dos fatos decorreu 

grave dano à coletividade (causa de aumento de pena imputada na denúncia 

e também reconhecida na r. sentença condenatória), porém, de forma 

inesperada, considerou que as causas de aumento de pena se confundiriam 

e não permitiram aplicação conjunta sob pena de “bis in idem”. 

 

  Veja-se que não há qualquer intenção de reexame de 

provas no caso em tela. Não se busca discutir a comprovação de elementos 

da continuidade delitiva, matéria já superada nos autos. O objeto do 

presente recurso é, tão somente, a tese jurídica adotada pelo acórdão de 

considerar inaplicáveis, concomitantemente, a continuidade delitiva e a 

causa de aumento de pena do artigo 12, I, da Lei 8137/90.  

 

 Respeitosamente, contudo, não há que se falar em 

identidade nas causas de aumento de pena ora analisadas. 

 

 A causa de aumento de pena do artigo 12, I, da Lei 8137/90 

é aplicada quando os crimes porventura cometidos, previstos nos artigos 1º, 

2º e 4º a 7º de referida Lei, ocasionem grave dano à coletividade. 
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 A própria Lei 8.137/90, portanto, expressamente prevê a 

aplicação da causa de aumento de pena do artigo 12, I, quando a conduta 

do agente ocasionar grave dano à coletividade. 

 

  E não há que se falar em confusão entre a constatação de 

grave dano à coletividade e o número de infrações penais cometidas, 

tratando-se de conceitos distintos.  

 

 É manifestamente possível que apenas uma conduta 

criminosa, crime único, e que atinja apenas uma vítima, cause grave dano à 

coletividade, respondendo, portanto, pela causa de aumento de pena da Lei 

8.137/90.  

 

 Por outro lado, é também possível que o réu cometa 

inúmeras infrações penais da Lei 8137/90 em continuidade delitiva, 

aplicando-se o artigo 71 do Código Penal, sem que, com isso, 

necessariamente ocorra o grave dano à coletividade exigido pelo artigo 12, 

I, da Lei 8137/90. 

 

 Justamente por não haver coincidência entre “causar grave 

dano à coletividade” e o número de infrações penais cometidas (com 

aplicação, como no caso, da regra do crime continuado), é que não há 

qualquer óbice à aplicação concomitante da causa de aumento de pena do 
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artigo 12, I, da Lei 8137/90 e da continuidade delitiva do artigo 71 do 

Código Penal. 

 

 O conceito de grave dano à coletividade não se exaure na 

quantidade de vítimas dos delitos. Como exemplo, pode-se citar a hipótese 

do agente que, em continuidade delitiva, por inúmeras vezes, pratique 

sonegação de tributos de único Ente Estatal em valores vultuosos. Haverá 

grave dano à coletividade, decorrente do vultuoso valor sonegado ao 

Estado, mesmo em se tratando de única vítima. 

 

 Em resumo, o conceito de grave dano à coletividade não 

pressupõe, nem se confunde, com o número de infrações penais cometidas. 

 

 A respeito, já se manifestou o C. STJ no AgRg no REsp 

1134070/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, 

julgado em 26/02/2013, DJe 05/03/2013: 

 

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 41 DO 

CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO 

SUFICIENTE DOS FATOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CONFIGURADO. OFENSA AOS ARTS. 381, 386 e 387 DO CPP. 

INOCORRÊNCIA. DECRETO CONDENATÓRIO 

FUNDAMENTADO. SUPOSTO PAGAMENTO INTEGRAL DO 

TRIBUTO. REEXAME DE PROVA. OFENSA AOS ART. 59 E 68 DO 

CP. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. FIXAÇÃO DO VALOR. 

IMPRESCINDIBILIDADE DE EXAME DO ARCABOUÇO 

PROBATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. VEDAÇÃO. 

SÚMULA 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. 
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CONFIGURAÇÃO. SONEGAÇÃO DE VULTOSA QUANTIA. 

APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 12, I, DA LEI 

Nº 8.137/90. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM AFASTADO. 

AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 

(...)  

 

6. A continuidade delitiva, não se confunde com a causa de aumento 

de pena relativa ao grave dano à coletividade. De fato, é possível que 

certo agente pratique apenas um crime contra a ordem tributária e 

cause grave dano à coletividade. Assim como, é possível o 

cometimento de diversos delitos e não se fazer aplicar a causa de 

aumento prevista no art. 12, inciso I da lei 8.137/90. 

 

 

ACÓRDÃO 

  

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da SEXTA Turma do Superior Tribunal de Justiça: "A Turma, 

por unanimidade, conheceu parcialmente do agravo regimental e, nesta extensão, 

negou-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora." Os Srs. 

Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Assusete Magalhães e Alderita 

Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ⁄PE) votaram com a Sra. 

Ministra Relatora. 

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Og Fernandes. 

 Brasília, 26 de fevereiro de 2013(Data do Julgamento) 

  Ministra Maria Thereza de Assis Moura  

Relatora 

  

 VOTO 

 Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA (Relatora): 
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Passo outro, quanto ao alegado bis in idem entre o reconhecimento da 

continuidade delitiva e a incidência da majorante relativa ao grave dano 

à coletividade, prevista no art. 12, I da Lei 8.137⁄90, também não merece 

prosperar a irresignação do recorrente. 

 

Com efeito, como bem destacado pelo aresto do Tribunal a quo, a 

continuidade delitiva, não se confunde com a causa de aumento de pena 

relativa ao grave dano à coletividade. De fato, é possível que certo 

agente pratique apenas um crime contra a ordem tributária e cause 

grave dano à coletividade. Assim como, é possível o cometimento de 

diversos delitos e não se fazer aplicar a causa de aumento prevista no 

art. 12, inciso I da lei 8.137⁄90. 

 

In casu, todavia, referidos exemplos se conjugam, uma vez que o 

recorrente praticou várias infrações contra a ordem tributária 

"calçando" inúmeras notas fiscais nos exercícios de 1994 a 1996, o que 

ensejou o reconhecimento da continuidade delitiva e causou grave dano 

à coletividade em razão do elevado montante de tributos não recolhidos, 

estimados em R$500.000,00 (quinhentos mil reais). 

A propósito, o seguinte trecho do decisum impugnado: 

  

"Incide a causa de aumento prevista no art. 12, inciso I da Lei nº8.137⁄90, já aplicada 

na sentença (fl.704), tendo em vista o grande valor do prejuízo causado ao Erário, de 

aproximadamente quinhentos mil reais à época dos fatos, razão pela qual aumento a 

pena em 1⁄3, ficando em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento 

de 13 (treze) dias-multa. 

Pela continuidade delitiva, já que foram várias as notas fiscais adulteradas, aumento 

a pena até aqui fixada em 1⁄2 (metade), passando a ser de 04 (quatro) anos de 

reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário de 02 (dois) 

salários -mínimos, tal como fixado na sentença. Torno a pena definitiva, pela 

ausência de outras causas de aumento e de diminuição" 
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Por fim, verifica-se que o Tribunal Regional reconheceu que ocorre grave dano à 

coletividade quando vultoso o montante do tributo sonegado. Observa-se que o 

posicionamento adotado pela instância ordinária guarda ressonância na 

jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido, os 

seguintes precedentes: 

  

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A 

ORDEM TRIBUTÁRIA. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA 

A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. A IMPETRAÇÃO DE MS CONTRA A 

INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO 

OBSTA O PROCEDIMENTO PENAL. ALEGAÇÃO JÁ DISCUTIDA, POR ESTA 

TURMA, NO JULGAMENTO DO HC 87.119⁄ES (DJU 11.12.07). DOSIMETRIA. 

FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL: 3 ANOS E 6 MESES 

DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 

ARROGÂNCIA NA CONDUÇÃO DA VIDA SOCIAL NÃO CONFIGURA 

CIRCUNSTÂNCIA DESABONADORA NO ÂMBITO CRIMINAL. 

FUNDAMENTAÇÃO ADSTRITA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. DOLO 

INTENSO. DESPROPORCIONALIDADE. 

REDUÇÃO DA PENA BASE PARA 2 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO. 

ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULAS 282 E 356 DO STF. A SONEGAÇÃO DE VULTOSA QUANTIA (R$ 

5.860.888,40) NÃO É ELEMENTAR DO TIPO, SERVINDO, PORTANTO, DE 

MOTIVAÇÃO AO AGRAVAMENTO DA PENA EM 1⁄3, NOS TERMOS DO 

ART. 12, I DA LEI 8.137⁄90. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO DA 

QUANTIDADE DE DELITOS PRATICADOS. A PRÁTICA DE 5 INFRAÇÕES 

IMPLICA NO AUMENTO DE 1⁄3 DA PENA E NÃO DE 1⁄2. PARECER DO MPF 

PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO, NO ENTANTO, 

CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE 

PROVIDO PARA REDUZIR A PENA DO RECORRENTE PARA 4 ANOS, 5 

MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 

33 DIAS MULTA. 

(...) 

7.   O tributo suprimido da União, no valor de R$ 5.860.888,40, sem que se 

considere neste montante os juros e multas aplicadas, ocasionou grave dano ao Fisco 
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e conseqüentemente à coletividade e, não sendo elementar do crime, a circunstância 

de o réu sonegar vultuosa quantia, resta motivada a majoração da pena, nos termos 

do art. 12, I da Lei 8.137⁄90. Contudo, apesar de ser expressivo, o valor, por si só, 

não pode ensejar a aplicação do aumento em seu grau máximo; assim, reduzo para 

1⁄3 o aumento da causa especial prevista no art. 12, I da Lei 8.137⁄90. 

8.   Para o aumento da pena pela continuidade delitiva dentro o intervalo de 1⁄6 a 2⁄3, 

previsto no art. 71 do CPB, deve-se adotar o critério da quantidade de infrações 

praticadas. Assim, aplica-se o 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. 

9.   In casu, restando configurado o cometimento de 5 infrações, o aumento a ser 

aplicado deve ser de 1⁄3 e não de 1⁄2, como colocado na sentença e confirmado no 

acórdão impugnado. 

10.  Parecer do MPF pelo não conhecimento do Recurso. 

11.  Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido para 

reduzir a pena do recorrente para 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime 

inicial semiaberto, e 33 dias multa. 

(REsp 1071166⁄RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA 

TURMA, julgado em 29⁄09⁄2009, DJe 13⁄10⁄2009) 

  

CRIMINAL. HC. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ACÓRDÃO QUE 

CONFIRMOU O DECRETO CONDENATÓRIO. DETERMINAÇÃO DE 

IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA. EFEITO DA CONDENAÇÃO. 

RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO SEM EFEITO SUSPENSIVO. 

IMPROPRIEDADE DO WRIT. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 

RELATIVAS À CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME 

DEVIDAMENTE VALORADAS. ANTECEDENTES. PROCESSO EM CURSO 

CONSIDERADO PARA ELEVAR A REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE. 

CONTINUIDADE DELITIVA E GRAVE DANO À COLETIVIDADE. BIS IN 

IDEM. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE NÃO 

CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. EXAME PELO JUÍZO A QUO A PARTIR NO 

NOVO QUANTUM DA PENA A SER APLICADA. ORDEM PARCIALMENTE 

CONCEDIDA. 
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(...) 

A hipótese dos autos revela que o paciente praticou 39 infrações contra a ordem 

tributária, o que ensejou o reconhecimento da continuidade delitiva, causando 

grave dano à coletividade por resultar no crédito em favor da União no valor de 

quase 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). 

Não resta configurada a atenuante da confissão espontânea, pois o paciente não 

confessou os fatos da peça acusatória, ao contrário, refutou a narração delitiva, tenho 

reconhecido, apenas, ser administrador da empresa por meio da qual teriam sido 

cometidos os crimes pelos quais foi condenado. 

Deve ser reformado o acórdão recorrido, bem como a sentença monocrática, tão-

somente quanto à dosimetria da reprimenda, a fim de que outra seja proferida com 

nova e motivada fixação da pena-base, excluindo-se de sua majoração a valoração 

negativa da circunstância judicial relativa aos antecedentes, mantida a condenação 

do paciente. 

Com a reforma da dosimetria da pena, caberá ao Julgador de 1º grau de jurisdição, a 

partir do novo quantum da pena imposta ao paciente, examinar eventual ocorrência 

de prescrição. 

Ordem parcialmente concedida, nos termos do voto do Relator. 

(HC 36.804⁄RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 

21⁄09⁄2004, DJ 03⁄11⁄2004, p. 222) 

  

Do exposto resulta que o acórdão recorrido está em consonância com a 

jurisprudência que se firmou no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, 

tendo incidência, assim, o Enunciado nº 83 da Súmula deste Superior Tribunal 

de Justiça, aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" 

quanto com base na alínea "a" do permissivo constitucional, verbis: 

  

"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do 

tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 

  

Ante o exposto, conheço em parte do agravo regimental e nesta extensão nego 

provimento. 

É como voto.” 
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Nestes moldes, a posição adotada pelo v. acórdão ora 

recorrido não está de acordo com a posição consolidada pelo C. STJ, no 

sentido de não haver “bis in idem” na aplicação da continuidade delitiva e 

também da causa de aumento de pena do artigo 12, I, da Lei 8137/90, 

motivo pelo qual, aguarda-se o provimento do presente recurso para 

restabelecer, integralmente, a r. sentença condenatória. 

 

 

4 – PEDIDO DE REFORMA 

 

Ante o exposto, demonstrada a contrariedade e negativa 

de vigência à lei federal, o Ministério Público do Estado de São Paulo 

requer seja deferido o processamento do presente RECURSO 

ESPECIAL, a fim de que, submetido à elevada apreciação do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, mereça conhecimento e provimento, 

para cassar em parte o v. acórdão recorrido, restabelecendo 

integralmente a pena aplicada na r. sentença de fls. 995/1019.  

 

 São Paulo, 19 de fevereiro de 2020. 

 

FÁBIO BRAMBILLA 

PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 
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 (PORTARIA Nº 7904/16 – DOE DE 08.07.2016)1 

                                           

1
  Portaria juntada em documento anexo à presente petição.  

- DOE de 08/07/2016  I - Portarias de 07/07/2016 

A - Subprocuradoria-Geral de Justiça de Políticas Administrativas e Institucionais  

Designando: - Portaria nº 7904/2016 – FÁBIO BRAMBILLA, 57º Promotor de Justiça da Capital, para, com prejuízo 

de suas atribuições normais e anteriores designações, prestar serviços junto à Equipe de Recursos Extraordinários e 

Especiais Criminais, a partir de 1º de julho de 2016. 


