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RESUMO 

 

Este trabalho realiza uma análise do tema crime continuado, que corresponde a uma espécie 

de concurso de crimes, debatendo suas principais divergências, entretanto, focando na 

principal discussão do ordenamento jurídico brasileiro, que é a necessidade ou não do 

elemento subjetivo para a caracterização da continuidade delitiva. De início, foi realizada uma 

contextualização histórica voltada para a origem do tema. O mesmo surgiu como benefício, 

com a finalidade impedir um exagero na aplicação da pena. O crime continuado distendeu-se 

por diversos países, com o mesmo intuito, entretanto, apresentado diferenças, principalmente 

no que se refere ao elemento subjetivo. Em nosso país, o crime continuado começou a ser 

regulado em 1890, já com o caráter objetivo que apresenta atualmente. Nota-se que o 

legislador, ao disciplinar o instituto, tinha a intenção de empregar a teoria puramente objetiva. 

Ao dar o conceito de continuidade, a pesquisa adentrou em uma discussão fundamental do 

tema, pois a conceituação do crime continuado advém da teoria adotada. Porém a 

jurisprudência diferencia-se da lei, sendo necessário, esclarecer qual a teoria mais adequada a 

ser utilizada em cada caso. A jurisprudência pátria impõe, de maneira majoritária, a existência 

da unidade de desígnio para que seja caracterizada a continuidade delitiva, sobretudo pela 

dificuldade de diferenciar a reiteração criminosa da continuidade, sem nenhum elemento 

psíquico de conexão. Desse modo, para a aplicação do crime continuado, além dos elementos 

objetivos, como as condições de espaço, de tempo, modo de execução, os magistrados, 

majoritariamente, exigem a unidade de desígnio para a aplicação desse instituto, objetivando 

evitar a impunidade e injustiça. 
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ABSTRACT 

 

This work analyzes the theme of continued crime, which corresponds to a kind of crime 

contest, debating its main divergences, however, focusing on the main discussion of the 

Brazilian legal system, which is a necessity or not of the subjective element for a 

characterization of continuity delirious At the outset, a historical contextualization was carried 

out focused on the origin of the theme. The same surgeon as a benefit, with a purpose to 

prevent exaggeration in the application of the penalty. Continued crime was spread over 



several countries, with the same aim, however, superior, especially with regard to the 

subjective element. In our country, continued crime began to be regulated in 1890, already 

with the objective character it currently presents. It is noted that the legislature, in disciplining 

the institute, had an intention to employ purely objective theory. In giving the concept of 

continuity, the research entered into a fundamental discussion of the theme, for a 

conceptualization of continued crime comes from the theory adopted. However, jurisprudence 

differs from the law, being necessary, clarifies which theory is most appropriate to be used in 

each case. A jurisprudence, a force of unity of development, an existence of the unity of 

destruction to be characterized by a continuity delida, mainly by the difficulty of 

differentiating a criminal reiteration of continuity, without any element of connection. Thus, 

for the application of the continuous crime, in addition to the objective elements, such as the 

conditions of space, time, and mode of execution, magistrates, for the most part, require the 

unit of design for the application of the institute, aiming to avoid impunity and injustice . 
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 1 INTRODUÇÃO  

 

O crime continuado possui enorme importância no nosso ordenamento jurídico e traz 

várias divergências, não somente na doutrina, como também na jurisprudência e na prática 

forense. As divergências surgem em diversos pontos da continuidade delitiva, quanto a sua 

definição, e também quanto a sua natureza jurídica e a sua aplicabilidade.  

O crime continuado é estabelecido claramente no ordenamento jurídico, sendo 

expressamente objetivo, e possuindo sua ratificação na exposição de motivos da nova parte 

geral do código penal, nos tópicos 58 e 59, em que o legislador preserva a disposição do 

artigo 71 do CP, e também defende a teoria puramente objetiva. Entretanto, é possível 

encontrar várias discordâncias quanto à necessidade ou não da unidade de desígnios, sejam 

estas de natureza doutrinaria ou de natureza jurisprudencial. 

É exatamente essa necessidade da unidade de desígnio que caracteriza o ponto 

principal da discussão tema da pesquisa, visto que não existe um consenso entre os 

doutrinadores nem entre os magistrados e tribunais. 

O ordenamento jurídico pátrio regulamenta o tema de modo puramente objetivo, 

porém boa parte da doutrina, assim como vários tribunais brasileiros, não concorda com a 

utilização da continuidade delitiva nestes termos, acrescendo, desse modo, a unidade de 

desígnio à sua concepção. 

O Código Penal Brasileiro restringiu o crime continuado de modo puramente objetivo, 

não tendo importância o desejo inicial do infrator. Entretanto, a aplicação da continuidade 

delitiva a um criminoso que valer-se do crime como meio de vida, possibilitaria o incentivo à 

prática reiterada do delito e abrandar de uma maneira inadequada a pena do infrator. Desse 

modo, é importante verificar a vontade inicial do agente. É preciso uma análise do elemento 

subjetivo na aplicação ou não do instituto do crime continuado. 

Assim é preciso ser realizada uma análise relacionada ao nosso ordenamento jurídico, 

visto que o mesmo, no que dispõe sobre o crime continuado, não exige a existência do 

elemento subjetivo para a aplicação do instituto. Assim sendo, o magistrado é responsável por 

determinar se aplica a lei como estabelecida, amenizando a pena do infrator, ou se age em 

prol da sociedade? Para que se tenha uma melhor compreensão do assunto, e também a 

definição de como deve ser aplicado, será feito um estudo em algumas legislações, que 

possuem traços sociais e econômicos semelhantes aos brasileiros. 
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A definição das características do crime continuado, além a finalidade didática, terá 

como objeto, a análise do efeito do elemento subjetivo na estrutura do crime continuado ou as 

consequências da não aplicação do instituto. 

Finamente, será realizada uma analise de como é aplicada a pena nos casos em que for 

utilizada a continuidade delitiva, de acordo com a teoria que o ordenamento jurídico nacional 

usa para medir a pena. 

 

 

2 ASPECTOS HISTÓRICOS DO CRIME CONTINUADO 

 

  O instituto do crime continuado não é de origem moderna. Ainda que não tenha um 

entendimento unânime, alguns doutrinadores como CEZAR ROBERTO BITTENCOURT, 

afirmam que a base do instituto originou-se com os glosadores, entre 1100 e 1250 d.c, e com 

os pós-glosadores, entre 1250 e 1450.  

Os penalistas narram que o crime continuado surgiu entre 1500 e 1600, com os 

práticos italianos. Destes se evidenciam os trabalhos de Prospero Farinacio e Julio 

Claro. Na época as leis eram muito rígidas, aplicando-se a pena de morte quando o autor do 

delito cometia o terceiro furto, mesmo que de forma tentada. A lei era aplicada dessa forma 

ainda que o objeto de furto fosse de pequeno valor e que o agente já houvesse sido punido 

pelos furtos anteriores. 

Desse modo, o instituto foi feito para diminuir a severidade da pena, considerando os furtos 

praticados, em um dia ou noite, como sendo um único furto, a fim de evitar a aplicação da 

forca. 

 

2.1 HISTÓRICO DO INSTITUTO NAS DISPOSIÇÕES LEGISLATIVAS  

 

O instituto do crime continuado teve suas primeiras previsões legislativas na Itália e, 

quase concomitantemente na Alemanha. Houve uma grande resistência por parte do campo 

legislativo. A primeira disposição a cerca do instituto realizou-se na Lei Toscana de 30 de 

agosto de 1795, em seu artigo 19. Entretanto, a sua aplicação era limitada, admitindo a 

continuidade delitiva no intervalo de apenas 20 horas, porém de vários modos e contra 

pessoas diferentes. 

A primeira previsão legislativa na Alemanha foi feita apenas na introdução do Código 

Penal da Baviera, em 1813. Ainda que já inserido na legislação, já no final do século XVIII e 
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no início do século XIX, o instituto foi negligenciado pela maioria dos ordenamentos 

jurídicos da Europa.   

O instituto sofreu dificuldades referentes à sua aplicação, tanto quanto à sua 

normatização legislativa. Dificuldade esta, motivada pelo caráter benéfico, que contrariava a 

função dada à pena, com base no castigo ou na justa sanção ao delito cometido. . 

 

2.2 HISTÓRICO DO INSTITUTO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

O crime continuado no Brasil também não é tão recente. Porém, o Código Criminal do 

Império de 1830 nem apresentou o tema, ainda que a doutrina da época se referisse ao Código 

Penal da Baviera de 1813, que já contava com a previsão do instituto. Este ocorrido deu 

origem à várias reclamações, já que havia dificuldades práticas ao aplicar a simples soma das 

penas dos vários delitos. 

A primeira previsão expressa foi dada no Código Penal de 1890. A redação já possuía 

um caráter completamente objetivo, porém, os requisitos eram bem diferentes, apesar de 

possuírem a mesma lógica. Aduz o §2°: 

 

“Quando o criminoso tiver de ser punido por mais de um crime da mesma 

natureza, cometidos em tempo e lugar diferentes, contra a mesma ou diversa 

pessoa, impor-se-lhe-há no grau máximo a pena de um só dos crimes, com 

aumento da 6ª parte.” (Brasil. Código Penal de 1890, artigo 66, § 2º apud 

PIERANGELI, José Henrique, Códigos Penais do Brasil Evolução Histórica, 

2ª edição. São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2004.) 

 

Sua redação sofreu muitas críticas, principalmente por dar a entender que havia 

somente uma hipótese de crime continuado. O Decreto nº 4.780 de 27 de Dezembro de 1923, 

em seu artigo 39, que agregou a Consolidação das Leis Penais de Vicente Piragibe, modificou 

o instituto, e o legislador aplicou a teoria objetiva-subjetiva para o crime continuado pela 

única vez na história do Brasil. Assim, a redação dispôs que: 

 

“Quando o criminoso tiver de ser punido por dois ou mais crimes da mesma 

natureza, resultantes de uma só resolução contra a mesma ou diversa pessoa, 

embora cometidos em tempos deferentes, se lhe imporá a pena de um só dos 

crimes com o aumento da sexta parte.”(Brasil. Decreto nº 4.780 de 1923, 
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artigo 39 apud PIERANGELI, José Henrique, Códigos Penais do Brasil 

Evolução Histórica, 2ª edição. São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2004.) 

 

Na Consolidação das Leis Penais de 1932, também no §2º do artigo 66, o instituto é 

novamente expresso, repetindo basicamente a mesma redação. Tão somente no Código Penal 

de 1940, o instituto passa a vigorar basicamente com a mesma redação que hoje é aplicada: 

 

“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou 

mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de 

execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como 

continuação do primeiro, impõe-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.” (Brasil. Código Penal de 1940, artigo 51, § 2º apud 

PIERANGELI, José Henrique, Códigos Penais do Brasil Evolução Histórica, 

2ª edição. São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2004.) 

 

Somente existe a diferença do termo “impõe-se-lhe” pelo “aplica-se-lhe”, não 

possuindo nenhuma outra modificação quanto à disposição do instituto do crime continuado. 

Em resumo, o instituto é praticamente o mesmo desde 1940. 

 

 

2.3 DEFINIÇÃO DE CRIME CONTINUADO 

 

O crime continuado não é fácil de ser conceituado visto ser o modo mais contestado 

dentre os concursos de crimes. É possível visualizar várias divergências, da natureza jurídica 

até a conceituação de cada um dos elementos que o compõe. A legislação brasileira conceitua 

o crime continuado no artigo 71, caput, do Código Penal: 

 

“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou 

mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de 

execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como 

continuação do primeiro, 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.” 
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A partir desta definição pode ser compreendido que no crime continuado o criminoso, 

por meio diversas condutas, pratica delitos da mesma espécie, em condições de tempo, lugar, 

maneira de execução e outras semelhanças. Desse modo, podemos concluir que os crimes 

subsequentes ao primeiro são sua continuação, tornando-o um crime continuado. Para este foi 

realizada uma condição punitiva especial, visto que a pluralidade de condutas e delitos 

efetuados, exerce um elo de continuidade entre os delitos.  

Essa condição gera menor reprovabilidade ao criminoso, por ter, na teoria, praticado 

um único delito, consequentemente terá um tratamento menos severo por parte do Estado 

comparado aos outros casos de concurso material de crimes. Por exemplo: se um criminoso 

pratica diversos furtos, mediante arrombamento, em um curto espaço de tempo e na mesma 

localidade, demonstrando relação de continuidade delitiva, receberá apenas a pena de um 

crime, se as penas forem  iguais, ou a pena mais grave, aumentada de um sexto a dois terços. 

A multiplicidade de delitos é considerada um único crime para que seja feita a aplicação da 

pena, beneficiando o agente, pois objetiva amenizar a sua responsabilidade frente ao sistema 

repressivo. 

 

2.4 FUNDAMENTOS DO CRIME CONTINUADO 

 

Existem três principais teorias nas quais o crime continuado pode se fundamentar: 

 

2.4.1 Teoria da benignidade 

 

A teoria da benignidade se adapta aos primórdios do instituto, visto que foi criada a 

fim de se evitar a aplicação da pena de morte, no caso a forca, como pena para o terceiro 

furto. Atualmente, esta teoria almeja evitar a simples aplicação do concurso material, como 

também a soma aritmética das penas, impedindo a aplicação de uma pena não adequada aos 

delitos praticados. 

 

2.4.2 Teoria da utilidade prática 

 

A teoria da utilidade prática é defendida por alguns doutrinadores com o fundamento 

de que, por entenderem que seria mais fácil provar e processar quando os crimes são 

considerados continuados. Aduz que, durante casos de continuidade delitiva, o concurso é 
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constituído por infrações, com número difícil de determinar, entretanto, a figura do concurso 

resolveria estas dificuldades. 

Na teoria da utilidade prática, o objetivo seria uma maior praticidade processual, ou 

seja, a aplicação do instituto do crime continuado seria utilizada para facilitar o julgamento de 

mais de um delito, pois os uniria, sendo mais fácil julgar os diversos delitos em um único 

processo. 

 

2.4.3 Teoria da menor culpabilidade do agente (Mitigação da culpabilidade) 

 

A teoria da menor culpabilidade do agente, criada por Mittermaier, defendia que o 

crime continuado deveria fundamentar-se em uma menor reprovabilidade do agente. Este 

critério serve como base teórica para os doutrinadores que alegam que o agente que pratica 

delitos de mesma espécie, mesmas condições de tempo, lugar, e com forma de agir similares, 

deve receber uma punição menor que o criminoso que age de outra forma. 

Esta teoria está ligada à teoria objetivo-subjetiva, visto que considera que o agente que 

tem um único planejamento não é tão perigoso quanto o agente que faz da prática delituosa 

uma forma de vida, praticando crimes com regularidade. 

 

2.5 NATUREZA JURÍDICA 

 

De qualquer teoria em que se fundamente, independente o crime continuado, seja ela a 

da benignidade, utilidade prática, ou da menor culpabilidade do agente, é necessário averiguar 

a sua natureza jurídica. A natureza jurídica deste instituto está prescrita basicamente em três 

teorias: 

 

2.5.1 Teoria da unidade real (Realidade natural) 

 

Para teoria da unidade real ou realidade natural, o instituto do crime continuado é um 

único crime, independente do número de delitos. Entende-se que estes delitos realizados pelo 

agente são ligados pelo elemento subjetivo, servindo como um vínculo, um elemento de 

ligação, constituindo assim um único delito. Nucci afirma que o crime continuado pode ser 

constituído por diversos atos, independente da quantidade de resultados: 
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 ”O crime continuado existe, porque a ação pode compor-se de vários atos, 

sem que isso tenha qualquer correspondência necessária com um ou mais 

resultados. Assim, vários atos podem dar causa a um único resultado e vice-

versa.” (NUCCI, Guilherme de Souza. op. cit., p. 442.) 

 

2.5.2 Teoria da ficção jurídica 

 

Na teoria da ficção jurídica, a continuidade delitiva é uma exceção jurídica ao 

concurso de crimes, onde os vários crimes são classificados por ficção um único crime, para 

que seja aplicada a pena. 

Ao contrário da teoria da unidade real, esta teoria considera os vários crimes como um 

único para efeitos de aplicação de pena, continuado os delitos autônomos, ou seja, para outros 

efeitos o crime continuado e considerado forma de concurso de crimes (FONSECA NETO, 

Alcides da. op. cit., p. 44). No Brasil é adotada esta teoria, que é justificada pela inclusão do 

crime continuado como uma espécie de concurso de crimes. 

 

2.5.3 Teoria da unidade jurídica (Teoria mista) 

 

Para esta teoria o crime continuado não é uma unidade real, ou mesmo uma ficção 

jurídica, e sim uma figura própria, uma unidade jurídica autônoma. Surge um terceiro crime, 

resultado do concurso. 

A teoria da unidade jurídica não é adotada de forma unânime pelos doutrinadores. 

Nucci, por exemplo, sustenta que substancialmente só há existência de duas teorias com 

relação à natureza jurídica da continuidade delitiva. (NUCCI, Guilherme de Souza. op. cit., p. 

442.) 

 

3 O CRIME CONTINUADO DA ÓTICA JURÍDICA  

 

Pode-se observar na doutrina, a presença de pelo menos cinco características objetivas 

para que haja a aplicação da continuidade delitiva: delitos da mesma espécie, multiplicidade 

de ações ou omissões, delitos com mesmas circunstâncias de tempo, lugar, modo de execução, 

etc...  
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Não obstante, além das características citadas, parcela da doutrina e parcela 

majoritária da jurisprudência, afirmam que para a caracterização do crime continuado também 

é necessária a unidade de desígnios para que exista um elo entre as condutas.  

 

3.1 MULTIPLICIDADE DE AÇÕES OU OMISSÕES 

 

A legislação brasileira utiliza o crime continuado como uma modalidade de concurso 

material de crimes, entretanto, benéfica, e com características de uma ficção jurídica. Esta, 

considera a continuidade delitiva, para fins de aplicação da pena, como somente um crime. 

Porém, para que seja realizada a configuração do instituto, é preciso existir mais de uma ação 

ou omissão criminosa.Contudo, deve-se diferenciar “ação” de “ato”. O ato representa apenas 

uma parte da ação. Do mesmo modo, é necessário distinguir o concurso formal de crimes e o 

crime continuado. No primeiro é realizado apenas um ato que acaba gerando vários delitos. 

De outro lado no crime continuado são executadas duas ou mais condutas, gerando dois ou 

mais delitos.  

 

3.2 PRÁTICA DE CRIMES DA MESMA ESPÉCIE 

 

A prática de crimes da mesma espécie, é mais um motivo de controvérsias entre 

doutrinadores e jurisprudências. As discussões começam quando para a caracterização do 

crime continuado, o código penal exige a realização de mais de um delito, entretanto, os 

crimes de mesma espécie não têm sua definição encontrada no CP. 

Os crimes de mesma espécie, para alguns doutrinadores, podem ser tentados, 

consumados e qualificados e estão previstos no mesmo tipo penal. De outro lado, outros 

compreendem que todos os crimes que atingem o mesmo bem jurídico são da mesma espécie. 

A doutrina majoritária considera que crimes de mesma espécie são aqueles que 

atingem o mesmo bem que está sendo tutelado, tais quais aqueles que são caracterizados por 

elementos comuns objetivos e subjetivos. É possível notar que na jurisprudência o 

entendimento mais conservador predomina, visto que os delitos da mesma espécie seriam 

apenas crimes iguais ou do mesmo tipo penal. Exemplo: Homicídio culposo e lesões corporais 

culposas são crimes da mesma natureza, mas não da mesma espécie 

A teoria mais aplicada seria a que compreendem como crimes de mesma espécie os 

dispostos no mesmo dispositivo legal, mesmo com a discordância da doutrina majoritária  
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Esta posição é embasada no caráter objetivo, que legislação brasileira atribui ao crime 

continuado. 

 

3.3 CONDIÇÕES DE TEMPO, DE LUGAR, E MODO DE EXECUÇÃO  

 

A multiplicidade de condutas e a espécie do crime não são o bastante para que seja 

aplicada a continuidade delitiva. Além dessas características, é essencial a presença das 

condições de tempo, lugar e modo de execução, para que seja desenvolvido o nexo de 

causalidade. Desse modo, é preciso analisar cada requisito individualmente. Assim é 

necessária a analise dos requisitos individualmente. 

 

3.3.1 Condições de tempo 

 

A legislação brasileira exige a multiplicidade de ações e condutas, a multiplicidade de 

crimes, e que estes sejam da mesma espécie. Exige também, que sejam praticados nas mesmas 

condições de tempo. 

Todavia, apesar de exigir que estes delitos sejam cometidos nas mesmas condições de 

tempo, o legislador não foi preciso na definição da denominada “condição”.  O dispositivo 

legal não especificou qual seria o lapso temporal entre as infrações. Assim, este elemento da 

continuidade delitiva também gera controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais sobre seu real 

significado. 

Além da mensuração do lapso temporal estar diretamente ligado ao caso concreto, 

também deve ser interpretada de forma mais benéfica ao agente, tendo em vista o pró reo, 

esse é o entendimento de Alcides da Fonseca Neto (2002, p. 91). Por isso, afigurasse-nos mais 

justo insistir em que a mensuração do fator tempo não só tenha de ser realizada à luz do caso 

concreto, como também deva ser interpretada da forma que mais favoreça o agente, uma vez 

que o fundamento atual da continuidade delitiva, continua sendo o favor rei, devendo-se 

ressaltar quando a nossa mais alta Corte de Justiça já reconheceu a figura da continuidade 

delitiva num caso de prática de crimes de estupros que foram perpetrados no período de dois 

anos, bem como num episódio envolvendo crimes de sonegação fiscal que foram cometidos 

nos exercícios fiscais de 1988 a 1991. 
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3.3.2 Do modo de execução 

 

Este requisito necessita da análise caso concreto para a sua tipificação. A legislação 

exige o mesmo modo de execução, contudo não se pode impor um modo de agir idêntico, 

visto que não existe como dois ou mais delitos ocorrerem de maneira idêntica. 

O modo de execução se identifica pela conduta do agente, pela forma em que este 

aborda a vítima, pelo método utilizado ao invadir um estabelecimento, pelo golpe utilizado no 

estelionato, pelas oportunidades e condições em que o agente comete o crime. Entretanto, é 

função do magistrado analisar o caso e identificar as semelhanças no modo de agir do 

criminoso. Ante ao exposto, existem de dois pontos a serem verificados: quanto à variante de 

comparsas e quanto à variante de autoria e participação. 

Com relação à variação de comparsas certos doutrinadores são mais exigentes quanto 

a identidade dos criminosos para a aplicação do crime continuado. É o caso de Patricia Mothé 

Glioche Béze (p. 151): “[...] se num crime há concurso de pessoas e no outro não; ou se num 

crime houver emprego de arma e no outro não. Nesses casos, a maneira de execução é 

diferente e, assim, os subseqüentes não poderão ser havidos como continuação dos 

antecedentes.” 

Contudo, esse não é o entendimento uno. Existem doutrinadores menos rigorosos, 

como Guilherme de Souza Nucci (p.446), o qual aparenta ter o entendimento mais adequado, 

pois entende que essa variação não é óbice para a caracterização da continuidade delitiva. 

Neste sentido, também aduz Alcides da Fonseca Neto (p.93-94): 

 

“Há, todavia, uma vertente doutrinária mais rigorosa – que não endossamos – 

embasada em diversas decisões judiciais, segundo a qual não se poderá admitir 

a unidade delituosa se um crime for praticado com emprego de arma e o outro 

não, ou ainda se um delito for praticado em concurso de pessoas e o outro não. 

Na verdade, a carga de inspiração benéfica que fundamenta o crime continuado 

aconselha que entendamos que a eventual diversidade dos meios usados para o 

cometimento dos delitos não deva excluir, por si só, a possibilidade do 

reconhecimento da figura jurídica da continuação delitiva.” 

 

 

Diante disso, conclui-se que, a modo de execução, deve ser analisado pelo magistrado 

com base no caso concreto, porém, não é possível impor ao criminoso, condutas idênticas, 
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nem deve ser inflexível, pois o magistrado deve realizar a analise do caso concreto em favor 

do agente. 

 

3.3.3 Das circunstâncias semelhantes 

 

O Código Penal possui no texto do artigo 71 a expressão “outras semelhantes”. Esta 

condição se referiu a outras características, que além das já expostas, pudessem caracterizar 

um nexo de continuidade, com fim de abrir uma lacuna para outras condições que por ventura 

possibilitassem a aplicação do crime continuado. 

A jurisprudência passou a trazer do direito alemão mais duas condições: o 

aproveitamento das mesmas condições ou o aproveitamento das mesmas relações para o 

reconhecimento do crime continuado. (FRANCO, p. 397) 

Entretanto, não é um posicionamento unânime, bem como não é o melhor 

posicionamento, como ficou decidido no antigo Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo 

(RT 493/337): 

 

“Não há dúvida de que a doutrina alemã consagra o aproveitamento de 

ocasiões fundamentalmente idênticas ou o aproveitamento de uma ocasião 

semelhante, ou ainda a utilização das mesmas relações ou da mesma ocasião 

como um dos requisitos básicos para a configuração do crime continuado. No 

entanto, nem a doutrina nem a legislação pátria erigiram tal elemento como 

dado imprescindível para a caracterização do crime continuado, degradando 

as conexões espacial e temporal e a homogeneidade do modus operandi a 

simples sintomas da continuidade. O art. 71 do CP, após mencionar as 

circunstâncias básicas de tempo, de lugar e de maneira de execução, 

acrescenta para encerrar uma cláusula genérica e outras semelhantes visando, 

como ensina Costa e Silva, abranger outras circunstâncias que se assemelham 

das quais possa ser deduzida a idéia de continuação. E, entre estas, portanto, 

secundariamente com a circunstância do aproveitamento da mesma ocasião ou 

situação. Não foi, portanto, sem razão que Magalhães Noronha observou, no 

caso, uma hipótese de analogia intra legem. A lei faculta a investigação de 

circunstâncias que se assemelham às enunciadas e que podem revelar o crime 

continuado. É evidente, portanto, que a cláusula extensiva tem por objetivo 

não restringir, mas alargar as hipóteses de crime continuado, autorizando o 
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seu reconhecimento em face da presença de outras circunstâncias que se 

avizinham das expressas pelo legislador. Não tem, no entanto, sentido algum 

transformar qualquer uma dessas circunstâncias semelhantes em elemento 

estrutural do crime continuado e apresentar sua ausência como motivo para 

repeli-lo.” 

 

Desta maneira, essas outras condições devem ser analisadas somente com a finalidade 

de reconhecimento da continuidade delitiva, como um subsídio, sendo utilizado unicamente 

para aumentar a sua aplicabilidade, e não com o objetivo de negar sua aplicação. 

 

3.4 HABITUALIDADE CRIMINOSA 

 

Para que seja caracterizada a continuidade delitiva há a necessidade de que tenham 

sido realizadas diversas ações que resultem em vários delitos, porém, para que não se 

considere concurso material é preciso que exista um nexo de continuidade entre eles. A 

aplicação do crime continuado deve ser realizada com cautela visto que a aplicação do 

instituto para um criminoso habitual seria como um incentivo, bem como um benefício para o 

criminoso que pratica várias infrações habitualmente, e o tem como meio de vida. (NUCCI, P. 

446) 

A continuidade delitiva é benéfica para o delinquente que cometeu crimes 

eventualmente. O criminoso habitual não deve fazer jus a este beneficio. Este também é o 

entendimento de Nucci (p.446): 

 

“[...] não se aplica o crime continuado ao criminoso habitual ou profissional, 

pois não merece o benefício – afinal, busca valer-se de instituto 

fundamentalmente voltado ao criminoso eventual. Nota-se que, se fosse 

aplicável, mais conveniente seria ao delinquente cometer vários crimes, em 

sequência, tornando-se sua “profissão”, do que fazê-lo vez ou outra. Não se 

pode pensar em diminuir o excesso punitivo de quem faz do delito um 

autêntico meio de ganhar a vida.” 

 

Nesta seara podemos encontrar diversas decisões, pois é entendimento jurisprudencial 

que a habitualidade criminosa inviabiliza a aplicação do instituto: 
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“[...] O entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa 

indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para 

descaracterizar o crime continuado" (STF – RHC 93.144/SP, Relator Ministro 

Menezes de Direito, DJ 9.5.08).  

6. Não se pode confundir continuidade delitiva com habitualidade delitiva. Vê-

se que, no caso presente, vários indivíduos se uniram, de forma estável e 

duradoura, para a reiterada prática de crimes, não havendo falar em 

aplicação do benefício. (Brasil. STF. HC 67631 / RJ HABEAS CORPUS 

2006/0218043-9, rel. Ministro OG FERNANDES,6ª T.)  

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. 

CONTINUIDADE DELITIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 71 DO CP. 

REITERAÇÃO CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO REQUISITOS 

LEGAIS. I - Na hipótese dos autos, comprovado que o paciente faz da prática 

criminosa uma habitualidade, não há como reconhecer a continuidade delitiva 

entre os delitos de roubo. Qualquer entendimento em sentido contrário 

demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via eleita 

(Precedentes). II - "O entendimento desta Corte é no sentido de que a 

reiteração criminosa indicadora de delinqüência habitual ou profissional é 

suficiente para descaracterizar o crime continuado" (STF - RHC 93144/SP, 1ª 

Turma, Rel. Ministro Menezes de Direito, DJU de 09/05/2008). Ordem 

denegada. Brasil. STJ. HC 103933/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 03/11/2008.) 

 

Por tanto, o instituto do crime continuado é diverso de habitualidade criminosa, 

devendo ter tratamento oposto. Para o crime continuado, o tratamento dado pela legislação é 

mais brando, onde a culpabilidade do criminoso é menor, enquanto na habitualidade 

criminosa é mais severa. 

Os casos concretos são diferentes, e por este motivo o tratamento também deve ser. 

Todavia, há que se ter cuidado para a diferenciação do delito continuado para habitualidade 

criminosa, pois o delinquente habitual pode sim cometer crimes continuados, mesmo sendo 

um “infrator profissional”, ele pode a qualquer momento cometer uma sucessão de crimes que 

tenham um nexo de continuidade. 
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3.5 A DOSIMETRIA DA PENA NO CRIME CONTINUADO 

 

Na aplicação da pena, em regra, há uma sanção diferente para cada delito, e no fim as 

diferentes sanções dos crimes são somadas. No caso do concurso de crimes, a simples 

aplicação da soma aritmética caracterizaria um excesso na elaboração da pena. A doutrina e a 

jurisprudência elaboraram maneiras mais aprimoradas para a dosimetria da pena. Quanto à 

aplicação da pena no crime continuado, no artigo 71 do CP, o legislador considerou o sistema 

de exasperação da pena. Sendo caracterizado o crime continuado, o magistrado deve realizar a 

exasperação e aplicar a pena de somente um dos crimes, quando estas forem idênticas, ou a 

pena mais grave, quando diversas, aumentada em qualquer caso de um sexto a dois terços, 

para o crime continuado simples, ou até o triplo para o crime continuado especifico ou 

qualificado. Porém, há que se atentar quanto à exasperação da pena, pois o artigo 71 se sujeita 

ao artigo 70 do CP, e como o crime continuado é considerado concurso material benéfico, a 

pena exasperada não deverá ser superior a soma aritmética das penas isoladamente 

consideradas. 

Afirma também Alcides Fonseca Neto (p.125) que é possível que haja concurso 

formal perfeito cumulado com crime concomitantemente, pois seria habitual um criminoso 

cometer por meio de conduta única um roubo contra dois ou mais indivíduos, e em um 

pequeno lapso temporal, cometer outro roubo contra outro indivíduo, desse modo, 

caracterizaria o concurso formal na primeira conduta e o crime continuado entre as ações. 

Alega o autor que, como compreende a doutrina quase que unanimemente, o magistrado deve 

aplicar o aumento de pena referente ao crime continuado, pois a ratio júris dos dois institutos 

é a mesma. 

Essa controvérsia de tipos penais pode ser resolvida pelo princípio da subsidiariedade, 

devendo ser aplicada a continuidade delitiva já que esta é um tipo penal mais amplo, com 

percentual de aumento de pena maior, abrangendo o tipo penal do concurso formal. 

(FONSECA NETO, p 125) 

Desse modo, ensina Damásio de Jesus: “Nada impede que entre dois ou mais delitos 

componentes da continuação haja concurso formal. Nesse caso, incide um só aumento de 

pena, o do delito continuado, prejudicado o do art. 70 do CP.” (DAMÁSIO, p. 609) 

Com relação à aplicação da pena, frisa-se ainda a observação do parágrafo único do 

artigo 71 do CP, pois dispõe sobre a continuidade delitiva de modo especifico ou qualificado, 

onde o agente comete crimes contra bens jurídicos pessoais. 
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Nesta situação, não é suficiente simples caracterização dos requisitos do caput do 

artigo 71 do CP (a prática de dois ou mais crimes com as mesmas condições de tempo, lugar, 

maneira de execução, e outras semelhantes). Há também que se preencher os requisitos que 

dispõe o parágrafo único do artigo 71 do CP (que os crimes sejam dolosos, a ofensa seja a 

vítimas diferentes e exista a presença de grave ameaça ou violência à pessoa). (FRANCO, 

p.399)  

Outro ponto divergente quanto ao aumento de pena na continuidade delitiva é o fato 

do parágrafo único do artigo 71 não exprimir exatamente o mínimo do aumento de pena. Há a 

conclusão de que o legislador, ao usar o texto de “até o triplo” sem definir o mínimo legal da 

pena, objetivou dar ao magistrado maior autonomia na aplicação da pena. (FRANCO, p. 400) 

No crime continuado qualificado observa-se a regra do parágrafo único do artigo 70 

do CP. Como o crime continuado se trata de concurso material benéfico, o total da pena 

exasperada não pode ser superior a soma aritmética das penas isoladamente consideradas. 

(NUCCI, p.453) 

Em suma, na exasperação da pena da continuidade delitiva o magistrado deve realizar 

a aplicação da pena de somente um dos crimes, quando idênticas, ou a pena mais grave, 

quando diferentes, aumentada em qualquer caso de um sexto a dois terços, para o crime 

continuado simples, ou de um sexto até o triplo para o crime continuado especifico ou 

qualificado. Nas duas situações a exasperação é limitada pelo parágrafo único do artigo 70 do 

CP. 

 

3.6 DO CRIME CONTINUADO E SUA PRESCRIÇÃO 

 

A prescrição do instituto do crime continuado é entendida como sendo a perda do 

poder de punição do Estado pelo decurso de tempo. O prazo prescricional antes da reforma de 

1984, o iniciava-se a partir do momento em que era consumado o ultimo delito, conforme 

estatuía a alínea c do artigo 111 da PG/40, o que traria prejuízo ao agente. (FAYET JUNIOR, 

p. 133) 

Na Lei de reforma de 1984, no que tange a prescrição, não há qualquer referência à 

continuidade delitiva. Assim, a regra que passa a vigorar deve ser analisada em razão de cada 

fato da continuidade, e assim o prazo prescricional começa a correr a partir do momento em 

que cada fato individualmente é consumado. (FRANCO, p, 401) 

Também dispõe neste sentido o artigo 119 do Código Penal: “No caso de concurso de 

crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”. 
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Quanto ao cálculo do prazo prescricional, o STF tem o entendimento que “Quando se 

tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se 

computando o acréscimo decorrente da continuação.” (SUM 497, STF) 

Assim não é considerado o aumento de pena para o cálculo do prazo prescricional, o 

que prejudicaria o agente, pois ficaria em pior situação que no concurso material. (FRANCO, 

p. 401) 

 

4 CRIME CONTINUADO E O ELEMENTO SUBJETIVO UNIFICANTE 

 

Na legislação brasileira o crime continuado tem seu texto expressa no Código Penal de 

1890, onde foi criado com um caráter objetivo e como apresentado, há divergência em 

diversos pontos do instituto. Todavia, o mais controverso, diz respeito à necessidade de um 

elemento subjetivo unificador (unidade de desígnio) na estrutura do instituto. (FAYET 

JUNIOR, p 84) 

 A caracterização do instituto dependerá da teoria adotada para a sua 

estruturação. Os elementos objetivos constituem a pluralidade de condutas, enquanto os 

elementos subjetivos o nexo psicológico comum aos crimes cometidos seguidamente. 

Sobre este tema existem duas principais teorias que se confrontam, quais sejam, a 

teoria objetivo-subjetiva e a teoria objetiva ou puramente objetiva, contudo para fins didáticos 

também será tratada uma terceira posição, a teoria subjetiva. (FONSECA NETO, p.47) 

 

4.1 TEORIA OBJETIVA 

 

Esta teoria aduz que a pluralidade de condutas deve ser conectada por um dolo 

comum, embasando em um planejamento prévio, com fim de pratica criminosa consecutiva, 

independente da presença de elementos objetivos em comum. Em suma, é considerado 

somente o elemento subjetivo. Esta teoria foi inserida no direito penal alemão por 

Mittermayer. (FONSECA NETO, p. 47) 

Pela teoria subjetiva a continuidade delitiva seria reconhecida, se o agente desde o 

inicio agiu com unidade de desígnio, o que seria praticamente impossível sem a ajuda dos 

elementos objetivos integrantes da continuidade. (NUCCI, p.448) 

A referida teoria é estudada somente para fins didáticos, sendo praticamente 

abandonada, como leciona Alcides da Fonseca Neto: 
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”Esta é, sem dúvidas, uma proposição teórica inteiramente ultrapassada e que 

continua a ser citada por razões puramente didáticas e históricas, haja vista 

ser inconcebível reconhecer-se a continuidade delituosa sem a presença de 

elementos de cunho objetivo, que servem justamente para exteriorizar as 

várias condutas humanas voluntárias.” (FONSECA NETO, p 47) 

 

Desse modo, o puro subjetivismo no nosso ordenamento jurídico, não foi aderido, 

especialmente pela dificuldade de conceituar a continuidade delitiva sem a presença dos 

elementos objetivos que acompanham os crimes, podendo ser considerada completamente 

abandonada nos dias atuais. (FAYET JUNIOR, p.92) 

 

4.2 TEORIA OBJETIVA PURA 

 

A teoria objetiva pura tem posicionamento contrário da teoria subjetiva, pois não exige 

elementos subjetivos, e sim a simples demonstração dos requisitos objetivos. Sustentam esta 

teoria: Liszt-Schmidt, Von Hippel, Jiménez de Asúa, Anton Oneca, Eduardo Corrêa, entre 

outros. Na doutrina nacional: Fragoso, Frederico Marques, Hungria, Delmanto, Paulo José da 

Costa Jr., Costa e Silva, Manoel Pedro Pimentel, dentre outros. (NUCCI, p. 448) 

A teoria referida dispõe que a caracterização do crime continuado advém de um fato 

intelectivo unificante, sendo suficiente para a estruturação do instituto somente os requisitos 

objetivos externos, tais como a prática de delitos da mesma espécie, cometidos em 

semelhantes condições de lugar, tempo, modo de execução, entre outras semelhanças, como 

leciona Ney Fayet Júnior: “À sua estruturação, bastam os fatores objetivos e externos, que 

informarão o nexo de continuidade a reunir, em determinadas circunstâncias, todas as 

condutas.” (FAYET JR, p 88) 

Assim, ao contrario da teoria subjetiva, não se exige a vontade, o dolo do agente de 

cometer, mediante vários atos, um único crime, ou seja, dispensa-se o caráter subjetivo, ou 

unidade de desígnio do conceito de continuidade delitiva. Somente se exigindo o caráter 

objetivo do crime, a conduta semelhante do agente, ou seja, como dispõe Capez “é dispensada 

a vontade de praticar os delitos em continuação, bastando que as condições objetivas 

semelhantes estejam presentes.” (CAPEZ, p. 513)  

Deste modo também leciona Damásio E. de Jesus sobre a teoria puramente objetiva: 

“Dispensa a unidade de ideação e deduz o conceito de condutas continuadas dos elementos 

exteriores da homogeneidade.” (DAMÁSIO, p. 605)  
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Nélson Hungria, ao criticar a utilização de critérios subjetivos para a configuração do 

crime continuado, aduz que: 

 

“O elemento psicológico reclamado pela teoria objetivosubjetiva, longe de 

justificar esse abrandamento da pena, faz dele a paradoxal recompensa a um 

“plus” de dolo ou de capacidade de delinqüir. É de toda a evidência que muito 

mais merecedor de pena é aquele que ab initio, se propõe repetir o crime, 

agindo segundo um plano, do que aquele que se determina de caso em caso, à 

repetição estimulada pela anterior impunidade, que lhe afrouxa os motivos da 

consciência, e seduzindo pela permanência ou reiteração de uma oportunidade 

particularmente favorável. (HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código 

Penal, vol. 6. 4ª edição. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 1958, p.166 – 167. apud 

FONSECA NETO, Alcides da. op. cit., p. 54.)” 

 

A teoria puramente objetiva despreza a unidade de desígnios ou unidade de resolução 

criminosa para a configuração do crime continuado, o conceituando a partir dos requisitos 

objetivo exteriores da ação continuada. 

 

4.3 TEORIA MISTA 

 

A teoria objetivo–subjetiva, também nominada de mista, exige para a configuração do 

crime continuado, além dos elementos de caráter objetivo, um nexo psíquico comum aos 

múltiplos crimes em continuação, ou seja, quando há uma ligação de caráter objetivo nas 

sucessivas ações delituosas, demonstrando uma continuidade baseada na manifestação 

psicológica de uma unidade de desígnios. (FAYET JR, p. 84) 

Defendem esta teoria: Welzel, Sauer, Weber, Maurach, Bettiol, Antolisei, Alimena, 

Pisapia, Manzini, Florian, Balestra, Schönke–Schöder, Impallomeni, Camargo Hernández, 

Ricardo Nuñez, Zaffaroni, dentre outros. Já na doutrina nacional esta teoria é defendida por: 

Roberto Lyra, Basileu Garcia, Noronha, Silva Franco, Damásio, Nucci, dentre outros. 

(NUCCI, p. 448) 

Para esta teoria, além dos elementos externos de caráter objetivo, é exigido um 

elemento interno de vontade, ou seja, se exige “[...] uma programação inicial uma unidade de 

desígnio porque parte da ideia de que há uma unidade inicial de consciência e vontade, que se 

exprime em uma culpabilidade única e continuada.” (BEZE, p. 125) 
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Portanto, é imprescindível a existência de um requisito de caráter subjetivo para a 

caracterização do crime continuado. Este requisito subjetivo pode receber várias 

nomenclaturas, como: unidade de resolução, unidade de projeto ou programa, unidade de 

desígnio, desejo, pensamento, propósito, dolo global, dolo conjunto ou dolo unitário, dentre 

outros. Contudo podendo tecnicamente existir diferenças entre elas. (BEZE, p. 123) 

Assim, o elemento subjetivo, ou unidade de desígnios, pode ser conceituado, como 

afirma Manzini, como: 

 

“[...] um projeto de ações ou de omissões, firme, determinado e concreto,que 

não resulta apenas da coordenação de uma série de idéias essenciais, 

mas que pressupõe ainda a escolha dos meios para conseguir um determinado 

fim proposto e a previsão das condições objetivas e subjetivas nas quais 

deverá desenvolver-se a atividade delituosa.(“Disegno criminoso è il progetto 

di azione od omissione, fermo, determinato e concreto, che non risulta soltanto 

dal coordinamento di una serie di idee essenziali, ma presuppone altresì la 

scelta dei mezzi, per conseguire il fine e la proporosi dall’ omittente, e la 

previsione delli condizzioni obiettive e suiettive nelle quali si sbolgerà l’ 

attività dellituosa.”) (MANZINI, Vincenzo. Istituzioni de Diritto Penale 

Italiano. Volume primo. Parte Generale. 9ª edição. Padova: Cedam. 1958, p. 

167. apud BÉZE, Patrícia Mothé Glioche. op. cit., p. 129.)” 

 

Portanto, a unidade de desígnios tem papel fundamental na caracterização do crime 

continuado, não bastando os elementos objetivos, assim como assinala Magalhães Noronha, 

que “[...] diante da dificuldade de se distinguir, no caso, entre um crime continuado e o 

concurso material, não se poderia desprezar o elemento subjetivo do desígnio.” (NORONHA, 

p. 49) 

Aníbal Bruno também tem um entendimento parecido quando discorre que: 

 

“A teoria mista, subjetivo-objetiva, toma em consideração as várias ações que 

se repetem, independente de cada uma delas, mas que as circunstâncias 

particulares em que se realizam reúnem por um vínculo de continuidade, que 

as transforma em momentos sucessivos de um processo unitário. Mas, por 

outro lado, exige que esse conjunto unificado se apoie em um elemento 

subjetivo que abranja a sucessão dos fatos e que é geralmente representado 
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pela unidade de desígnio criminoso.” (BRUNO, Aníbal. Direito Penal, tomo 

2º, p. 163-164. apud FAYET JÚNIOR, Ney. op. cit., p. 85.) 

 

Para a configuração do crime continuado na teoria objetiva-subjetiva, deve existir uma 

programação inicial, que atribui ao instituto um caráter unitário, que culmina em uma 

culpabilidade única do agente. É esta culpabilidade única que, para os partidários da teoria 

mista, justifica a teoria da menor culpabilidade do agente como fundamento para a 

continuidade delitiva, pois o elemento subjetivo consiste em uma única idéia de ação. 

Desse modo, o agente que pratica vários delitos, movido por uma programação única, 

seria menos perigoso do que aquele que tem a vida voltada para a prática de crimes, e os 

pratica nas mesmas condições objetivas externas, podendo, contudo, ser beneficiado pela 

teoria puramente objetiva. (BEZE, p. 135 - 136) 

 

4.4 TEORIA ADOTADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Com relação à legislação brasileira, parece certo que o nosso Código Penal previu, em 

seu artigo 71, a concepção puramente objetiva do crime continuado, para a qual a unificação 

das diferentes condutas se realiza por meio de elementos de caráter objetivo. 

Assim, o crime continuado se configura a partir de condutas homogêneas que são 

realizadas, de modo subsequente, sendo aplicado pelo Código Penal, não a soma das penas, 

mas a unificação das penalidades. Sendo a pena a pena de um só crime aplicada, contudo, de 

forma exasperada. Como se pode constatar, basta que crimes de mesma espécie, apresente os 

elementos objetivos. Não é citada em momento algum a necessidade de elementos subjetivos. 

Na exposição de motivos da reforma da Parte Geral do Código Penal, ocorrida em 

1984, o legislador, com o intuito de não deixar duvidas nem para a doutrina nem para a 

jurisprudência, delimitou conceitualmente crime continuado exigindo somente os elementos 

objetivos, mantendo a definição do Código de 1960. 

Código Penal de 1984 já existia esta discussão, e mesmo que a reforma do Código 

tenha mantido a disposição do crime continuado de forma objetivista, parte majoritária da 

jurisprudência (Brasil. STJ): 

  

“(...) Reiterada a jurisprudência desta Corte no sentido de que, para a 

conceituação da continuidade delitiva, adota-se a teoria mista, que conjuga 

elementos objetivos com elemento subjetivo, sendo imprescindível perquirir a 
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existência da unidade de desígnios e objetivos. Ordem denegada” {RBCCRIM 

32/334} continuou exigindo a presença de um elemento subjetivo. (FAYET, p. 

53) 

 

4.5 ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL 

 

Como afirma Ney Fayet Júnior, as correntes jurisprudenciais têm direta relação com a 

construção do instituto do crime continuado, pois, inegavelmente, o sistema jurídico convive 

com a criação judicial. As normas jurídicas são recepcionadas no plano jurídico através da 

função interpretativa. Este método interpretativo, produzido por meio do sistema jurídico, 

procura redefinir as expressões legais, a criação do direito é produzida de forma legitimada. 

(FAYET JR, p. 147 – 148) 

Em se tratando do crime continuado, podemos constatar que há um conflito com 

oposicionamento do legislador quanto ao elemento subjetivo, pois como afirma Patricia 

Mothé Glioche Béze:  

“Curiosamente, embora a legislação prescinda do elemento subjetivo da 

caracterização do crime continuado, a jurisprudência majoritária dos 

Tribunais Superiores brasileiros exige a necessidade de existência desse 

elemento para que se possa reconhecer o crime continuado, havendo poucas 

decisões em contrário.” (BEZE, p. 133) 

 

Este também é o entendimento de Guilherme de Souza Nucci que, afirma que: 

 

“Na jurisprudência, vinha predominando de forma quase pacífica o 

entendimento de que a unidade de desígnio é imprescindível para o 

reconhecimento do crime continuado.” Contudo, reconhece o autor que 

“Atualmente, embora ainda prevaleça esse ponto de vista – contrário à adoção 

da teoria objetiva pura pela lei –, tem sido ele amenizado continuamente.” 

(NUCCI, p. 449) 

 

Assim, torna-se imprescindível uma análise mais detalhada na jurisprudência das 

nossas principais cortes, fazendo um comparativo detalhado do entendimento jurisprudencial. 
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“PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. 

CONTINUIDADE DELITIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. ENTENDIMENTO 

FIRMADO NESTA CORTE. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. I - 

"Assentada, pelas instâncias competentes, a falta de unidade de desígnios nas 

ações praticadas pelo paciente, não há como se reconhecer a continuidade 

delitiva." (HC 95753, 1ª Turma, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 06-08-2009) II 

- No caso em tela, a decisão impugnada está em consonância com o 

entendimento firmado nesta Corte, no sentido de que para a caracterização do 

crime continuado é necessário o preenchimento, entre outros, do requisito da 

denominada unidade de desígnios ou do vínculo subjetivo entre os eventos. 

Aplica-se à hipótese, portanto, a Súmula 83/STJ.Recurso especial desprovido. 

(Brasil. STJ. REsp 704.926/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010. 

<http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/doc.jsp?livre=%28%22FELIX+F

ISCHER%22%29.min.&data=%40DTDE+%3E%3D+20100404+e+%40DTD

E+%3C%3D+20100407&&b=ACOR&p=true&t=&l=10&i=7>) 

 

No referido acórdão, o agente foi condenado a 41 anos e 4 meses de reclusa pela 

prática de roubo circunstanciado e homicídio qualificado, por três vezes. Nas razões, o 

recorrente alegou a negativa da aplicação do artigo 71 do CP, afirmando que o Código Penal 

adotou a teoria objetiva pura, não exigindo qualquer elemento subjetivo para a aplicação do 

crime continuado, alegando por fim que ao negar a aplicação do crime continuado, o acórdão 

recorrido negou a vigência da norma federal apontada. 

Contudo, foi negado provimento ao recurso com base na súmula 83 do STJ, que 

dispõe que não se conhece recurso quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo 

sentido da decisão recorrida. Assim, não foi provido o recurso, pois a decisão impugnada está 

em consonância com a jurisprudência firmada pelo tribunal. 

Assim, conforme as próprias palavras do Excelentíssimo Senhor Ministro Felix 

Fischer, e relator do julgado: 

Com efeito, esta Corte tem entendimento firmado no sentido de que, para a 

caracterização do crime continuado, não basta a simples reiteração dos fatos delitivos sob 

pena de tornar letra morta a regra do concurso material. É necessário o preenchimento, entre 

outros, do requisito da denominada unidade de desígnios ou do vínculo subjetivo entre os 

eventos. (Ibdem) 
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Portanto, é entendimento majoritário do STJ que, para a caracterização do crime 

continuado se faz necessário a presença de um elemento de cunho subjetivo, qual seja, a 

unidade de desígnio. Contudo, não somente para negar o recurso, mas também no 

reconhecimento do crime continuado, o STJ se fundamenta no elemento subjetivo: 

 

“HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR TRÊS 

VEZES). PACIENTE CONDENADO À PENA DE 54 ANOS DE RECLUSÃO. 

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA FIXAÇÃO DA 

PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 

DESFAVORÁVEIS. ANTECEDENTES CRIMINAIS. PERSONALIDADE 

HOMICIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO DE 

CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS 

(CRIMES DA MESMA ESPÉCIE, COMETIDOS EM IGUAIS CONDIÇÕES 

DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO) E SUBJETIVO. 

UNIDADE DE DESÍGNIOS VERIFICADA NO FATO DE A AÇÃO TER SIDO 

VOLTADA PARA A EXECUÇÃO, NA MESMA EMPREITADA CRIMINOSA, 

DE TODOS OS HOMENS DA FAMÍLIA, POR VINGANÇA. PARECER DO 

MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM PARCIALMENTE 

CONCEDIDA PARA RECONHECER A CONTINUIDADE DELITIVA DO 

ART. 71, PARÁG. ÚNICO DO CPB, FIXADA EM DEFINITIVO A PENA EM 

45 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO.1. Inexiste 

constrangimento ilegal a ser sanado pela via do Habeas Corpus, se a 

majoração da pena-base acima do mínimo legal restou devidamente motivada 

pelo Julgador, na forma do art. 59 do CPB, em vista do reconhecimento de 

circunstâncias judiciais desfavoráveis do paciente. 2. Destaca-se, no ponto, a 

acentuada culpabilidade do paciente, que teria não só premeditado o crime, 

como, executou as três vítimas na presença de familiares, inclusive crianças. 3. 

Para a configuração da continuidade delitiva, além do preenchimento, 

verificado na hipótese, dos requisitos objetivos enunciados pelo art. 71 do 

CPB - crimes de mesma espécie, cometidos em iguais condições de tempo, 

lugar e maneira de execução - há de estar presente um liame subjetivo, uma 

unidade de desígnios nos delitos perpetrados. 4. In casu, presente extreme de 

dúvidas os pressupostos objetivos, não há que se falar em autonomia de 

propósitos e sim em unidade de desígnios quando, nos três homicídios, o 
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intento do agente era executar todos os homens de uma mesma família por 

vingança, a caracterizar, portanto, o requisito subjetivo para a configuração 

da continuidade delitiva. 5. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 6. 

Ordem parcialmente concedida para reconhecer a continuidade delitiva, 

mantida a pena base fixada na sentença (18 anos), aumentada uma vez (36) e 

mais metade (9), em razão de todas as circunstâncias judiciais serem 

desfavoráveis ao paciente (art. 71, parág. único do CPB), perfazendo, assim, 

um total de 45 anos de reclusão, em regime inicial fechado. ( Brasil. STJ. HC 

134.075/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA 

TURMA, julgado em 22/09/2009, DJe 03/11/2009.) 

 

No referido acórdão, o agente foi condenado por homicídio qualificado, praticado por 

três vezes (art. 121, § 2o, I e IV c/c o art. 69 do CP), e impetrou habeas corpus como recurso, 

afim de, impugnar o indeferimento do reconhecimento crime continuado, e buscando a 

revisão da pena base. O agente foi condena a 54 anos de reclusão, por três homicídios 

praticados contra membros de uma mesma família, no mesmo local (a residência da família), 

no mesmo intervalo de tempo, pois foram praticados um após o outro, em cumprimento de 

um plano pré-concebido, com o fim de vingança. 

Neste sentido podemos citar diversos julgados, contudo, quanto ao Supremo Tribunal 

Federal, como afirmam Alcides da Fonseca Neto e Ney Fayet Júnior, adotou, de forma 

majoritária, a teoria puramente objetiva. Afirmam também que o STF está consolidando a sua 

jurisprudência nesta seara. 

 

“Crime continuado: conceito puramente objetivo da lei brasileira – 

Relevância de dados subjetivos restritiva à fixação da pena unificada. O 

direito brasileiro, no art. 71 da nova Parte Geral, de 1984, do Código Penal, 

persistiu na concepção puramente objetiva do crime continuado: a alusão, na 

definição legal do instituto, a outras circunstâncias semelhantes àquelas que 

enumerou – de tempo, lugar e modo de execução – só compreende as que, 

como as últimas, sejam de caráter objetivo, não abrangendo dados subjetivos 

dos fatos. Viola o art. 71 do Código Penal o acórdão que, embora 

reconhecendo a concorrência dos elementos da caracterização objetiva do 

crime continuado, que nele se adotou, nega, porém, a unificação das penas, à 

base das circunstâncias subjetivas, quais os antecedentes do acusado ou a 
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ausência da unidade de desígnio. A algumas circunstâncias subjetivas fez 

concessão o parágrafo único do art. 71 do Código Penal, não para a 

identificação do crime continuado, mas apenas para o tratamento penal mais 

rigoroso, nas hipóteses ali previstas. HC parcialmente deferido para 

reconhecer a continuação dos crimes, mas remeter ao juízo da execução a 

correspondente fixação da pena unificada.” 

 

Portanto o STF, ao julgar neste sentido, manifestou, não só que adotou a teoria 

puramente objetiva, como também reconheceu que esta foi a vontade do legislador, mas 

também firmou o entendimento de que aquela decisão que exigir a presença de elementos de 

índole subjetiva, viola o artigo 71 do Código Penal, ou seja, o STF considerou nesta decisão, 

que é ilegal o acórdão que mesmo reconhecendo a presença dos elementos objetivos, exigirem 

elementos de caráter subjetivo. 

Portando, como se percebe, está longe de termos um entendimento pacifico sobre o 

assunto, mesmo dentro de uma mesma corte. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A conclusão deve ter o texto como fundamento, contendo deduções lógicas e 

correspondentes aos objetivos da pesquisa. Pode, também, ser um resumo da argumentação 

desenvolvida no corpo do trabalho ou uma síntese das conclusões parciais enunciadas. A 

decisão de aplicar ou indeferir o crime continuado é um tema frequente nos tribunais, e a 

negativa de aplicar o dispositivo de acordo com o desejo do legislador, e acordado com os 

princípios originais da continuidade delitiva, foi o motivo para a escolha do tema, pois é 

importante a compreensão do porquê de tal negativa.  

O ordenamento jurídico pátrio regulamenta o tema de modo puramente objetivo, 

porém boa parte da doutrina, assim como vários tribunais brasileiros, não concorda com a 

utilização da continuidade delitiva nestes termos, acrescendo, desse modo, a unidade de 

desígnio à sua concepção. 

O nosso ordenamento jurídico adotou de maneira expressa a teoria puramente objetiva. 

Como se pode constatar, basta que crimes de mesma espécie, e somente de mesma espécie, 

apresente os elementos objetivos. Não é citada em momento algum a necessidade de 

elementos subjetivos. 
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Portanto, concordamos com a teoria objetivo-subjetiva, pois como observado, com a 

evolução histórica da dogmática criminal, o elemento subjetivo ganhou papel fundamental na 

aplicação de qualquer instituto penal ao agente infrator, pois é este elemento de ideação que 

fundamenta a culpabilidade do agente.  

Diante das características práticas, é possível analisar como os tribunais devem se 

comportar diante de um infrator que cometeu vários crimes de maneira semelhante e acatando 

a todos os requisitos estipulados pelo legislador. Todavia seu objetivo era a pratica de delitos 

como uma forma de vida, o que tornaria a aplicação do instituto um ato injusto e falho. 
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