
Apelação Criminal n. 0003498-35.2015.8.24.0067, de São Miguel do Oeste
Relatora: Desembargadora Cinthia Beatriz da S. Bittencourt Schaefer

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL, 
PRATICADO SOB CONTEXTO DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER [ART. 
129, DO CÓDIGO PENAL, C/C OS ARTS. 5º, III, E ART. 7°, I 
E II, DA LEI N. 11.340/06]. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO 
GRAU. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO 
PELA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA 
DEMONSTRADAS. PALAVRAS COERENTES E FIRMES 
DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS QUE 
POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO E SÃO 
SUFICIENTES PARA DAR A CERTEZA NECESSÁRIA DA 
OCORRÊNCIA DO CRIME. ADEMAIS, LAUDO PERICIAL 
QUE ATESTA A OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA 
OFENDIDA. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE. "A 
violência doméstica, como o próprio tipo já diz, ocorre no 
ambiente familiar, impossibilitando, muitas vezes, a presença 
de qualquer testemunha. Assim, a palavra da própria vítima 
acaba sendo o único meio probatório e o que mais se 
aproxima da realidade fática do ocorrido, devendo-se tê-la 
como válida para amparar a condenação, tanto mais se 
considerada a inexistência de motivos que justifiquem seu 
interesse em incriminar o acusado gratuitamente" (Apelação 
Criminal n. 2010.064450-4, de Sombrio, rel. Des. Newton 
Varella Júnior. Data: 01.08.2012). CONDENAÇÃO 
MANTIDA. POSTULADA A NÃO APLICAÇÃO DA LEI N. 
11.340/06 PELA INEXISTÊNCIA DE VULNERABILIDADE 
DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. AGRESSÃO PRATICADA 
PELO ESPOSO DA VÍTIMA NO AMBIENTE DOMÉSTICO.  
"Demonstrada a agressão cometida pelo companheiro no 
âmbito da unidade doméstica, não há que se falar em 
afastamento da incidência da Lei Maria da Penha (TJSC, 
Apelação n. 0003571-40.2013.8.24.0014, de Campos Novos, 
rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, Terceira Câmara 
Criminal, j. 24-05-2016)". PLEITO DE APLICAÇÃO DA 
CONTINUIDADE DELITIVA. O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL 
EXIGE PARA SEU RECONHECIMENTO O 
PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DE ORDEM 
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OBJETIVA (MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E 
FORMA DE EXECUÇÃO) E SUBJETIVA (UNIDADE DE 
DESIGNOS OU VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS 
EVENTOS). CRIMES PRATICADOS COM INTERVALO 
SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. DESÍGNIOS 
AUTÔNOMOS. HIPÓTESE DE CONCURSO MATERIAL. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 
0003498-35.2015.8.24.0067, da comarca de São Miguel do Oeste Vara Criminal 
em que é Apelante A. M. e Apelado M. P. do E. de S. C..

A Quinta Câmara Criminal decidiu, por votação unânime, conhecer 
do recurso e negar-lhe provimento. Custas legais.

O julgamento, realizado na data de 26 de abril de 2018, foi 
presidido pelo Exmo. Sr. Des. Jorge Schaefer Martins, e dele participaram o 
Exmo. Sr. Des. Luiz Cesar Schweitzer e o Exmo. Sr. Des. Luiz Neri Oliveira de 
Souza. 

O conteúdo do presente acórdão, nos termos do § 2º, do artigo 201, 
do Código de Processo Penal, deverá ser comunicado pelo juízo de origem.

Florianópolis, 27 de abril de 2018.

Cinthia Beatriz da S. Bittencourt Schaefer
Relatora
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RELATÓRIO

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de A. M., 

imputando-lhe a prática do crime do artigo 129, § 9º, por duas vezes, na forma do 

art. 69, todos do Código Penal, com as cominações da Lei n. 11.340/2006, 

conforme os seguintes fatos narrados na peça acusatória:

"Fato 1 - Lesão corporal
Em 29 de junho de 2014, por volta das 12 horas e 00 minutos, na Rua [...], 

São Miguel do Oeste/SC, o denunciado A. M., prevalecendo-se das relações 
domésticas, e com opressão de gênero ofendeu a integridade corporal de sua 
companheira C. B.. Segundo consta, no dia dos fatos, o denunciado desferiu 
um tapa no rosto de C., e em seguida a empurrou, derrubando-a sobre uma 
cama. A agressão perpetrada pelo denunciado causou na vítima as lesões 
atestadas no laudo pericial de fl. 9 consistentes em "1. equimose no olho direito, 
braço esquerdo e região escapular direita".

Fato 2 - Lesão corporal
Em 18 de outubro de 2014, por volta das 15 horas e 00 minutos, na Rua 

[...], São Miguel do Oeste/SC, o denunciado A. M., prevalecendo-se das 
relações domésticas, e com opressão de gênero ofendeu a integridade corporal 
de sua companheira C. B.. Segundo consta, no dia dos fatos, o denunciado não 
permitiu que a vítima usasse o veículo do casal, inclusive batendo com a chave 
do carro na mão de C.. A agressão perpetrada pelo denunciado causou na 
vítima as lesões atestadas no laudo pericial de fl. 10 consistentes em "1. 
escoriações no terceiro dedo da mão esquerda".

Concluída a instrução processual, sobreveio a sentença (fls. 94/95), 

com o seguinte dispositivo:

"Ante o exposto, julgo procedente o pedido condenatório inserido na 
denúncia para condenar o réu A. M., dando-o como incurso nas sanções do art. 
129, § 9° (duas vezes) do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 6 
meses de detenção, em regime aberto. Condeno o réu, ainda, no pagamento 
das custas processuais".

O réu interpôs recurso de apelação (fl. 97) pugnando nas razões 

(fls. 104/106) pela improcedência da denuncia e sua consequente absolvição, 

pela ausência de provas suficientes para condenação, e, na dosimetria, requereu 

a desconsideração das majorantes relativas a Lei Maria da Penha e a aplicação 
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da figura do crime continuado. 

Com as contrarrazões (fls. 110/120), ascenderam os autos a este 

egrégio Tribunal de Justiça.

Lavrou parecer pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça o Exmo. 

Sr. Dr. Lio Marcos Marin, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento 

do recurso (fls. 125/129). 

Este é o relatório.
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VOTO

O recurso deve ser conhecido, visto que presentes os requisitos de 

admissibilidade.

O réu-pretende a reforma da sentença e a sua consequente  

absolvição, fundamentando que não foram produzidas provas suficientes para 

comprovar a autoria que lhe foi imputada.

O réu declarou em juízo que não agrediu a vítima, mas reconheceu 

que ela pode ter se lesionado nos dois episódios denunciados, o primeiro 

episódio ocorrido por ato involuntário após uma discussão iniciada na cozinha, 

no segundo quando ele puxou a chave de seu veículo das mãos da ofendida:

[...] foi casado com a vítima por dez anos e teve dois filhos. Que estão 
separados. Que o episódio do tapa, estava passando pano na casa e a vítima 
assistindo televisão. Que disse pra ela não gritar com o filho. Que ela foi pra 
cozinha e para não machucar com a vítima, virou o corpo. Que estava com um 
prato, faca e garfo na mão. Que acredita que nesse momento acertou a vítima. 
Que esse fato ocorreu na cozinha. Que a vítima correu para o quarto e foi atrás 
dela pra ver o que havia acontecido. Que nega que bateu nela no quarto. Que 
pediu desculpas. Que ela estava nervosa, queria discutir. Que o filho ficou na 
sala. Que acha que o olho dela ficou machucado porque deve ter batido com o 
braço quando se virou para o lado. Que o machucado no braço, acha que ela 
deve ter se machucado no quarto. Que ela pode ter batido em algum lugar. Que 
não viu ela se machucar. Que, no segundo fato, a vítima queria sair de casa 
com as duas crianças. Que o interrogando achou errado. Que pegou na chave 
e puxou. Que ela disse que machucou em algum lugar. Que não viu ela se 
machucar, mas puxou a chave da mão dela. Que ela não queria dar a chave 
(fls. 94/95).

A vítima declarou m juízo que em uma das agressões, o réu não 

queria que a depoente fosse e arrancou a chave das suas mãos, causando 

lesões em uma das mãos; na segunda, se desentenderam e ele se virou, jogou o 

braço para trás e acertou a depoente com o braço no rosto, depois empurrou a 

depoente e caiu na madeira da cama, novamente se lesionando:

[...] convivia com o réu na época dos fatos. Que estão separados. Que se 
recorda dos fatos. Que na vez da chave, chegou em casa com o carro. Que a 



                                                         

6

Gabinete Desembargadora Cinthia Beatriz da S. Bittencourt Schaefer

depoente queria sair com os filhos para visitar seus pais. Que o réu não queria 
que a depoente fosse e arrancou a chave das suas mãos. Que machucou sua 
mão. Que rasgou a pele e saiu sangue. Que na outra vez, foi dentro de casa. 
Que estava conversando com a filha do réu e ele estava almoçando. Que se 
desentenderam por causa de um filho do réu. Que ele se virou, jogou o braço 
para trás e acertou a depoente com o braço no rosto. Que ele empurrou a 
depoente e caiu na madeira da cama. Que se machucou por conta disso (fls. 
94/95).

Nos crimes praticados com violência doméstica ou familiar contra a 

mulher, na grande maioria das vezes o único elemento de prova é a palavra da 

vítima, em razão da peculiaridade de não serem praticados na presença de 

outras pessoas, razão pela qual, quando a versão da ofendida é firme e 

coerente, seu depoimento é elemento probatório suficiente para condenação. 

A jurisprudência desta Corte caminha neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÕES CORPORAIS. 
ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO COM BASE NA 
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA SUA CONDENAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. 
PALAVRAS COERENTES E FIRMES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES 
PROCESSUAIS QUE POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO E SÃO 
SUFICIENTES PARA DAR A CERTEZA NECESSÁRIA DA OCORRÊNCIA DO 
CRIME. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE. "A violência doméstica, 
como o próprio tipo já diz, ocorre no ambiente familiar, impossibilitando, muitas 
vezes, a presença de qualquer testemunha. Assim, a palavra da própria vítima 
acaba sendo o único meio probatório e o que mais se aproxima da realidade 
fática do ocorrido, devendo-se tê-la como válida para amparar a condenação, 
tanto mais se considerada a inexistência de motivos que justifiquem seu 
interesse em incriminar o acusado gratuitamente. [...]" (Apelação Criminal n. 
2010.064450-4, de Sombrio, rel. Des. Newton Varella Júnior. Data: 01.08.2012). 
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, 
Apelação Criminal n. 0000078-06.2015.8.24.0040, de Laguna, rel. Des. Cinthia 
Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 24-08-2017).

LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTIGOS 129, § 9º, DO 
CÓDIGO PENAL C/C LEI N. 11.340/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM BASE NA 
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E 
AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A OFENSA À 
INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PROVA ORAL QUE INDICA A 
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EXISTÊNCIA DAS AGRESSÕES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. O crime 
de lesão corporal no âmbito doméstico é cometido, quase sempre, na 
clandestinidade, longe dos olhos de possíveis testemunhas, razão pela qual a 
palavra da vítima, aliada às demais provas, tem força probatória e autoriza a 
prolação do decreto condenatório. [...] (Apelação Criminal n. 2013.027360-3, de 
Rio do Sul, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 13-3-2014).   [...] RECURSO 
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 
2014.055474-0, de Rio do Sul, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, j. 12-03-2015).

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES 
CORPORAIS. AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE 
PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE 
INCONTROVERSAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COM AMPARO NO 
RELATO DO RÉU E NA PROVA MATERIAL COLIGIDA AOS AUTOS. 
VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.   A violência doméstica, como o próprio 
tipo já diz, ocorre no ambiente familiar, impossibilitando, muitas vezes, a 
presença de qualquer testemunha. Assim, a palavra da própria vítima acaba 
sendo o único meio probatório e o que mais se aproxima da realidade fática do 
ocorrido, devendo-se tê-la como válida para amparar a condenação, tanto mais 
se considerada a inexistência de motivos que justifiquem seu interesse em 
incriminar o acusado gratuitamente. [...]. (TJSC, Apelação Criminal n. 
2010.064450-4, de Sombrio, rel. Des. Newton Varella Júnior, Primeira Câmara 
Criminal, j. 24-07-2012).

Nota-se que o relato da vítima sempre foi harmônico e coerente em 

confirmar ter sofrido as agressões físicas em duas oportunidades, bem como que 

estas agressões não foram presenciadas por outras pessoas.

Também deve se notar que a versão prestada pelo réu e pela vítima 

são muito parecidas, com exceção de alguns pontos cruciais, como quando a 

vítima declara que foi lesionada de forma dolosa, e o réu declara que uma das 

lesões ocorreu por ato involuntário após uma discussão, e no segundo culposa 

quando ele puxou a chave de seu veículo das mãos da ofendida.

A versão da vítima está corroborada pelo laudo pericial de fl. 9, 

onde constatou sobre o primeiro fato que a vítima sofreu "equimoses no olho 

direito, braço esquerdo e região escapular direita" e pelo laudo de fl. 10, que 

constou que a vítima sofreu "escoriação no terceiro dedo da mão esquerda", esta 

lesão em relação ao segundo fato denunciado.
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As testemunhas A.  F. Z., J. F. M. R., não relataram qualquer fato 

inerente aos fatos descritos na denúncia, limitando-se a relatar sobre a conduta 

social do réu e que era dado como boa pessoa (fls. 94/95). 

Nestes termos, considerando a versão firme e coerente da vítima, 

que confirma as agressões físicas realizadas pelo réu, não há como absolve-lo 

pela alegada ausência de provas ou pelo princípio do in dubio pro reo.

Também não houve lesão corporal culposa em ambas as situações 

denunciadas, uma vez que nenhum dos fatos foram praticados por imprudência, 

negligência ou imperícia, mas sim por ato impositivo do réu, que na primeira vez 

jogou o braço contra a vítima e a empurrou ao chão, e na segunda oportunidade 

puxou as chaves da sua mão com brutalidade.

Na dosimetria, o réu-apelante o requereu que a pena não seja 

aplicada tomando por base os ditames da Lei n. 11.340/06, fundamentando que 

a vítima não é mulher hipossuficiente ou em situação de vulnerabilidade.

Melhor sorte não socorre ao réu. 

Estabelece em seu art. 5º, da referida norma legal, que configura 

violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão 

baseada no gênero que lhe cause lesão:

Art. 5º  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar 
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de 
convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as 
esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por 
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, 
por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou 
tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo 
independem de orientação sexual.
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No caso presente é cristalino que ambas as condutas foram 

praticadas no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, o que demanda que 

seja aplicado ao caso as diretrizes da Lei n. 11.340/06.

Por óbvio que a conduta praticada pelo réu em face da vítima foi 

realizada com vulnerabilidade de gênero, vez que o réu, então esposo da vítima, 

se valeu da superioridade física para consumar as agressões.

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO 
DOMÉSTICO (CP, ART. 129, § 9º) - SENTENÇA CONDENATÓRIA.   
RECURSO DA DEFENSA.   PRETENDIDO AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA 
DA LEI N. 11.340/06 - ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO - 
NÃO OCORRÊNCIA - LESÕES CORPORAIS PRATICADAS PELO FILHO 
CONTRA SUA GENITORA NO ÂMBITO FAMILIAR VALENDO-SE DE SUA 
CONDIÇÃO FÍSICA SUPERIOR EM RELAÇÃO À VÍTIMA - SENTENÇA 
MANTIDA.   Inexiste ilegalidade na decisão que entende pela aplicação do art. 
5º da Lei n. 10.340/06, quando devidamente comprovado que as agressões 
efetuadas pelo filho contra sua genitora deram-se baseados no gênero.    [..] 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.   (TJSC, Apelação Criminal n. 
0003506-12.2015.8.24.0067, de São Miguel do Oeste, rel. Des. Getúlio Corrêa, 
Segunda Câmara Criminal, j. 26-09-2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE 
QUALIFICADA PELA INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS, 
POR MAIS DE TRINTA DIAS, E PELA DEBILIDADE PERMANENTE (ART. 129, 
§ 1º, INCISOS I E III, § 10º, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA DEFESA. 
ALEGADA INAPLICABILIDADE DA LEI N. 11.340/06 À HIPÓTESE. FEITO 
QUE TRATA DE AGRESSÕES PERPETRADAS PELO ACUSADO EM 
DESFAVOR DE SUA PRÓPRIA IRMÃ, NO ÂMBITO FAMILIAR. 
REGRAMENTO EM QUESTÃO PERFEITAMENTE APLICÁVEL À ESPÉCIE. 
MÉRITO. [...]    1. Se a violência contra mulher apurada no feito fora baseada 
no gênero e deu-se no âmbito familiar, com o intuito de subjugar pessoa com 
quem o agente possui laço de consanguinidade, aplicáveis à hipótese os 
regramentos contidos na Lei n. 11.340/06.  [...] (TJSC, Apelação Criminal n. 
0000335-94.2013.8.24.0074, de Trombudo Central, rel. Des. Paulo Roberto 
Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 24-01-2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO 
(ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE DO EXAME 
DE CORPO DE DELITO. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 12, § 3º, 
DA LEI N. 11.340/06.   [...] POSTULADA A NÃO APLICAÇÃO DA LEI MARIA 
DA PENHA PELA INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO E, 
POR CONSEQUÊNCIA, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 129, CAPUT, 
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DO CÓDIGO PENAL, E A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 
PLEITOS AFASTADOS.   Demonstrada a agressão cometida pelo companheiro 
no âmbito da unidade doméstica, não há que se falar em afastamento da 
incidência da Lei Maria da Penha.    [...]RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0003571-40.2013.8.24.0014, de Campos 
Novos, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 
24-05-2016).

Por fim, o réu-apelante pugnou pela aplicação da figura do crime 

continuado, visto que presentes os requisitos do artigo 71 do Código Penal. 

A pretensão, contudo, não comporta acolhimento. 

Esta é a redação do citado dispositivo legal:

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.

Colhe-se da prova produzida nos autos que o primeiro fato ocorreu 

em 29/06/2014 e o segundo ocorreu em 18/10/2014, razão pela qual houve o 

intervalo superior a 30 (trinta) dias entre os delitos, não havendo assim como 

identificar a unidade de desígnios entre os delitos.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADOS. 
FORMAÇÃO DE QUADRILHA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM GRAU DE 
APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO EXAMINADO POR ESTA CORTE. VIA INDEVIDAMENTE 
UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO À REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE 
ILEGALIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO. (...) 4. Hipótese em que 
não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida. Quanto à continuidade delitiva, 
foi demonstrada a ausência dos requisitos legais, especialmente no tocante à 
unidade de desígnios, não sendo possível o reexame das provas. Com relação 
à pena-base, o tema sequer foi suscitado na apelação, de efeito restrito por se 
tratar de condenação pelo Tribunal do Júri, vedada a supressão de instância. 5. 
Habeas corpus não conhecido. (HC 139.693/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza De 
Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/09/2012, DJe 01/10/2012).
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HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E 
RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DOS OFENDIDOS. QUATRO 
VÍTIMAS. CÚMULO MATERIAL DE PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. 
PRETENDIDO RECONHECIMENTO. REQUISITOS DO ART. 71 DO CP. 
PREENCHIMENTO. UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONFIGURAÇÃO 
CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA PRESENTE. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL EVIDENCIADO. 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). (...) 1. Reconhecida a continuidade delitiva específica, 
aquela prevista no parágrafo único do art. 71 do CP, o aumento de pena poderá 
ser de até o triplo, observados apenas os limites que seriam alcançados em 
caso de concurso material, e o de 30 anos, estabelecido no art. 75 do CP. (...) 
(HC 153641/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 
03/05/2012, DJe 16/05/2012). 

Este é o entendimento deste egrégio Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONTRA UNIFICAÇÃO DE PENAS 
PELO CONCURSO MATERIAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71) 
APLICADA PELO TOGADO A QUO, EM UNIFICAÇÃO DE PENAS. 
CABIMENTO. DOIS CRIMES DE ROUBOS PRATICADOS COM INTERVALO 
DE TEMPO SUPERIOR A TRINTA DIAS (APROXIMADOS TRÊS MESES). 
AUTONOMIA ENTRE OS DELITOS. REQUISITO OBJETIVO NÃO 
SATISFEITO. DECISÃO CASSADA PARA DETERMINAR NOVA SOMA, 
OBSERVADA A REGRA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 
DO CP). "Incabível a incidência da regra da continuidade delitiva quando o 
espaço de tempo entre as condutas delituosas supera os 30 dias, período 
suficiente para caracterizar a autonomia entre os fatos delituosos. Precedentes 
do STJ" (STJ, AgRg no REsp 1509655/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 
10/11/2015). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Agravo de 
Execução Penal n. 0018210-20.2015.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Leopoldo 
Augusto Brüggemann, Terceira Câmara Criminal, j. 25-10-2016).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO 
DUPLAMENTE QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL E 
CONTINUIDADE DELITIVA (CÓDIGO PENAL, ART. 155, § 4º, I E IV, 
COMBINADO COM ARTS. 69 E 71). SENTENÇA CONDENATÓRIA.   
INSURGIMENTO DA DEFESA. [...]  DOSIMETRIA DAS PENAS. SUSCITADA 
CONTINUAÇÃO CRIMINOSA PARA TODAS AS INFRAÇÕES PENAIS. TESE 
IGUALMENTE RECHAÇADA. CONDIÇÕES DE TEMPO A REPUDIAR A 
SEQUÊNCIA ILÍCITA PRATICADA PELO APELANTE. LAPSO TEMPORAL 
SUPERIOR AO PATAMAR JURISPRUDENCIAL E DOUTRINARIAMENTE 



                                                         

12

Gabinete Desembargadora Cinthia Beatriz da S. Bittencourt Schaefer

ACEITO DE TRINTA DIAS. PRECEDENTES.   SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 
0002853-74.2007.8.24.0007, de Biguaçu, rel. Des. Luiz Cesar Schweitzer, 
Primeira Câmara Criminal, j. 19-01-2016). – grifei.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe 

provimento.

Este é o voto.
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