
    

 
 
 

SETOR DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E ESPECIAIS CRIMINAIS 
RUA RIACHUELO 115, 9º ANDAR, SALA 906, SÃO PAULO/SP 
CEP 01007-904        Tel: (11) 3119-9689 – Fax: (11) 3119-9677  

Email - recursoespecial@mp.sp.gov.br 
 

OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, 
entenda-se que é do Superior Tribunal de Justiça. 

 

 

Índices 

Ementas – excepcionais - ordem alfabética  

Ementas – excepcionais - ordem numérica 

Índice do “CD” 

 

 

Tese 368  

LATROCÍNIO – TENTATIVA – SUBTRAÇÃO CONSUMADA E 

HOMICÍDIO TENTADO – CARACTERIZAÇÃO.  

Nos crimes contra o patrimônio com emprego de violência 

dirigida à supressão da vida, consumada a subtração e não 

configurado o evento morte por motivos alheios à vontade dos 

agentes, caracteriza-se a forma tentada de latrocínio.   

(D.O.E.,     , p.   )    
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EXCELENTÍSSIMO DOUTOR DESEMBARGADOR 
PRESIDENTE DA SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, nos autos da APELAÇÃO CRIMINAL Nº 
9000004-52.2009.8.26.0038, da Comarca de Araras, em 
que figuram como apelantes R.G.P. e  E.W.C., vem à 
presença de Vossa Excelência, com fundamento nos 
artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição 
Federal, 541 do Código de Processo Civil e 26 da Lei nº 
8.038/90, interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo 
SUPERIOR TRIUBNAL DE JUSTIÇA, pelos seguintes 
motivos: 
 
1 – RESUMO DOS AUTOS 
 
 
 

R.G.P. e  E.W.C. foram denunciados por 
infração ao artigo 157, parágrafo 3º, segunda parte, 
combinado com os artigos 14, inciso II, e 29, todos do 
Código Penal, porque, de acordo com a exordial 
acusatória, no dia 21 de março de 2009, por volta das 6,10 
horas, no estabelecimento comercial denominado “X-
Gordo Lanches”, localizado na Praça Barão de Araras, 
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equina com a Rua Carlos Gomes, no Município de Araras, 
agindo em concurso e com unidade de propósitos com, 
Danilo Ramos Roberto e Robson Santos Rocha, 
subtraíram para si a importância de R.$ 212,15 (duzentos 
e doze reais e quinze centavos), além de 8 (oito) latas de 
cerveja marca “Skoll”, pertencentes ao citado 
estabelecimento comercial, mediante violência e grave 
ameaça exercida com armas de fogo contra Paulo 
Henrique Alves e Ronney Tadeu Salvadori, sendo certo 
que, durante o “iter criminis”, eles tentaram matar as 
vítimas, atirando contra elas, mas não lograram êxito, uma 
vez que a arma utilizada por Rodrigo falhou em duas 
oportunidades e, na terceira, ele acabou por atingir a 
vítima Ronney na perna. 

 
Segundo a denúncia: 1) os ora recorridos e 

seus comparsas decidiram assaltar o estabelecimento 
vítima e, valendo-se de um automóvel VX/GOL, cor preta, 
placas DFN-8453, de Leme, rumaram ao local; 2) lá 
chegando, obedecendo a repartição de tarefas 
previamente ajustada, Rodrigo, empunhando um revólver, 
e Robson desceram do veículo, enquanto Danilo e 
Ederson permaneceram no veículo, com vistas a garantir 
a fuga; 3) Rodrigo e Robson aproximaram-se das vítimas 
e anunciaram o assalto, exigindo a entrega do numerário 
do caixa; 4) ante a informação de que o dinheiro já havia 
sido recolhido pelo proprietário do “carrinho”, Rodrigo 
desferiu tapas na orelha e na nuca da vítima Ronney, 
derrubando-a no chão; 5) com a vítima caída ao solo, 
Rodrigo encostou o revólver que empunhava em sua nuca 
e puxou o gatilho, mas o disparo não foi executado em 
razão de falha do mecanismo propulsor da arma; 6) na 
sequência, Rodrigo investiu contra a vítima Paulo, 
apontou-lhe a arma, determinou-lhe que entregasse o 
dinheiro e, não tendo sido atendido, novamente puxou o 
gatilho da arma, com intenção de disparar, mas, 
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novamente, a bala “picotou”; 7) não satisfeito, Rodrigo 
novamente efetuou disparo em direção a Ronney, o qual 
veio a atingir-lhe a perna, causando-lhe lesões corporais; 
8) depois disso, subjugado, Ronney entregou-lhes a citada 
importância em dinheiro e, em seguida, os roubadores 
pegaram as latas de cerveja e deixaram o local em 
companhia dos outros comparsas. 

   
feito processou-se regularmente e, ao final 

da instrução, foi a demanda julgada procedente para 
condená-los nos exatos termos da prefacial. A Rodrigo foi 
imposta reprimenda de 17 (dezessete) anos, 9 (nove) 
meses e 10 (dez) dias reclusão, em regime inicial fechado, 
e pagamento de 8 dias-multa, fixados em seu patamar 
mínimo. Ederson foi apenado com 13 (treze) anos e 4 
(quatro) meses de reclusão, também em regime inicial 
fechado, e pagamento de 7 (sete) dias-multa, fixado, da 
mesma forma, no piso legal (fls. 381/389). 

 
Inconformados com a condenação por 

latrocínio tentado, os ora recorridos interpuseram recurso 
de apelação, buscando, em sede de preliminar, a 
anulação do feito por desrespeito ao princípio do 
contraditório, e, no mérito, a absolvição por insuficiência 
probatória, ou, alternativamente, a desclassificação do 
delito para roubo. 

  
Contra-arrazoados os apelos (fls. 451/466), 

o parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi pelo 
improvimento dos recursos (fls. 486/489). Apesar disso, os 
ínclitos Desembargadores da 7ª Câmara de Direito 
Criminal deste Egrégio Tribunal, por maioria de votos, 
deram-lhes parcial provimento, para modificar a 
classificação penal do fato denunciado em relação aos 
apelantes R.G.P. e E.W.C., para roubo com arma e 
concurso de pessoas (artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e 
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II, do Código Penal) fixando-lhes as penas em 9 (nove) 
anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, 
mantendo a sanção pecuniária em 8 (oito) diárias, vencido 
o relator sorteado. (fls. 493/515). 

 
O v. acórdão está vazado nos seguintes 

termos: 
 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

 
ACÓRDÃO 
 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação 
n° 9000004-52.2009.8.26.0038, da Comarca de Araras, em 
que são apelantes R.G.P. e E.W.C., é apelado MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
 
ACORDAM, em 7 a Câmara de Direito Criminal do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 
"POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PROVIMENTO PARCIAL AOS 
APELOS, PARA MODIFICAR A CLASSIFICAÇÃO PENAL DO FATO 
DENUNCIADO, EM RELAÇÃO AOS APELANTES R.G.P. E  E.W.C., 
PARA ROUBO COM ARMA E CONCURSO DE PESSOAS, (ARTIGO 157, 
§ 2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL), FIXANDO AS PENAS 
EM NOVE ANOS, SETE MESES E QUINZE DIAS DE RECLUSÃO E, 
TENDO EM VISTA O CONFORMISMO MINISTERIAL, A MULTA 
PERMANECERÁ EM OITO DIÁRIAS, VENCIDO O RELATOR SORTEADO. 
PERMANECE COM O ACÓRDÃO O RELATOR E FAZ DECLARAÇÃO DE 
VOTO VENCEDOR O REVISOR.", de conformidade com o voto 
do(a) Relator(a), que integra este acórdão. 
 
O julgamento teve a participação dos Desembargadores 
FRANCISCO MENIN (Presidente) e FERNANDO MIRANDA. 
 
São Paulo, 21 de março de 2013. 
 
ROBERTO MORTARI 
RELATOR 
 
 
VOTO N° 23.593 - DESEMBARGADOR ROBERTO MORTARI 
Apelação n° 9000004-52.2009.8.26.0038 – Araras 
Apelantes: Rodrigo Gonçalves Paulino e 
           Ederson Willian de Carvalho 
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Apelado: Ministério Público 
 
Inconformado com a r. sentença de fls. 381/389, cujo 
relatório se adota, R.G.P. e  E.W.C. apelaram pleiteando 
a sua reforma, nos termos das razões de fls. 427/432 e 
442/449, em que o acusado Rodrigo também suscita, em 
caráter preliminar, a nulidade do processo. 
 
Processados os recursos, opinou a d. Procuradoria Geral 
de Justiça pelo desprovimento. 
 
Esse, no essencial, o relatório. 
 
Os recorrentes foram condenados por infração ao artigo 
157, § 3o, segunda parte, c.c. 14, II e 29, todos do 
Código Penal. Em função disso, o acusado Rodrigo foi 
apenado com 17 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em 
regime inicial fechado e, 08 dias-multa, de valor 
unitário mínimo. Por sua vez, o correu Éderson Willian 
de Carvalho foi apenado com 13 anos e 04 meses de 
reclusão, em regime inicial fechado e, 07 dias-multa, de 
valor unitário mínimo. 
 
Em que pese o esforço da combativa defesa, as 
condenações devem prevalecer, conforme editadas na 
origem. 
 
Com efeito, o processo mostra-se hígido, não encerrando 
qualquer vício ou nulidade, o que enseja a rejeição da 
arguição preliminar. 
 
No mérito, ademais, a solução condenatória foi 
devidamente motivada, a partir do exame aprofundado das 
provas contidas nos autos, realizado pelo d. Magistrado 
da origem na r. sentença que proferiu, a qual portanto 
deve prevalecer, em todos os seus termos. 
 
Fica adotado, a propósito, o judicioso parecer de fls. 
486/489, subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. 
Reginaldo Martins Costa. Consoante bem anotou o d. 
Preopinante: 
 
"(•••) Os apelos não merecem guarida. 
 

Preliminarmente: 

 



 
       

PROCESSO NÚMERO 9000004-52.2009.8.26.0038 

 

7

As preliminares devem ser afastadas, vez que se 

confundem com o mérito, cuja prova colhida sob o crivo 

do contraditório sustenta a condenação. 

 

Mérito: 

 

A autoria e materialidade do delito estão sobejamente 

demonstradas, não restando dúvidas quanto ã procedência 

dos fatos imputados na denúncia aos apelantes. 

A autoria decorre do conjunto probatório carreado aos 

autos, onde resta inequívoco haverem os acusados, ora 

apelantes, praticado os fatos a eles imputados na 

denúncia. 

 

Em seus interrogatórios judiciais tentam os acusados ora 

apelantes fugir da responsabilidade penal, oferendo 

versão fantasiosas e desconectadas do conjunto 

probatório amealhado no decorrer da instrução criminal. 

 

As vítimas ouvidas sob o crivo do contraditório prestam 

depoimentos harmoniosos e coerentes entre si, inclusive, 

reconhecendo os acusados ora apelantes como autores dos 

fatos descritos na denúncia. 

 

As testemunhas ouvidas em juízo corroboram os 

depoimentos prestados pelas vítimas. 

 

A versão apresentada pelos ora apelantes em seus 

interrogatórios restou isolada do restante da prova. 

 

A materialidade delitiva resta comprovada pelo laudo de 

fls. 50 e 297.  

 

Ao contrário do alegado pelos ora apelantes em suas 

razões de recurso, a prova colhida no decorrer da 

instrução criminal é mais que suficiente para embasar 

decreto condenatório. 

 

Quanto ao pedido de desclassificação constante nas 

razões de apelação, igualmente não há como dar-lhe 

provimento, vez que, todos, ao participarem da 

empreitada criminosa, assumiram o risco de ocorrência do 

resultado morte, ou lesão corporal grave (...) ". 
  
Destarte, como não há nulidade alguma a ser proclamada, 
e a r. sentença guerreada não foi abalada pelas razões 
recursais apresentadas, fica ela aqui e agora 
confirmada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, 
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ratificados na íntegra, a teor do disposto no artigo 252 
do Regimento Interno desta Corte. 
 
De resto, as penas foram corretamente dosadas, de acordo 
com o livre convencimento motivado do ilustre Juiz 
sentenciante, o qual, por conseguinte, deve ser 
preservado, especialmente por não se vislumbrar erro 
técnico ou excessivo rigor. 
 
O regime prisional estabelecido também guarda plena 
sintonia com a gravidade do caso concreto e a 
culpabilidade revelada pelos agentes. 
 
Assim, pelo meu voto, rejeitava a arguição preliminar, e 
negava provimento aos apelos. Anoto, porém, que a douta 
maioria da egrégia turma julgadora conferiu parcial 
provimento aos apelos, para desclassificar o crime 
imputado aos réus, dando-os por incursos no artigo 157, 
§ 2o, I e II, do Código Penal, fixando suas penas em 09 
anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, e 08 dias-multa, 
nos termos do voto vencedor apresentado pelo eminente 
Desembargador Revisor. 
Comunique-se. 
 
ROBERTO MORTARI 
RELATOR 
 
Voto n° 23.267 
Apelação: 9000004-52.2009.8.26.0038 
Apelantes: R.G.P. e  E.W.C. 
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Processo: 1.317/10 
1ª Vara Criminal de Araras 
 
DECLARAÇÃO DE VOTO 
 
Ouso divergir. 
 
A condenação dos apelantes, nos termos em que 
lançada, com grave classificação da conduta como 
típica de "latrocínio tentado", mostra-se contrária 
ao expresso texto da lei penal e ao próprio sistema 
do Código Penal, em clara ofensa ao princípio da 
legalidade ou da reserva legal. 
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I- FUNDAMENTOS. NATUREZA DO ROUBO QUALIFICADO NO 
SISTEMA DO CÓDIGO PENAL 
 
Com efeito, partindo de equivocada premissa, a de 
que o "latrocínio" seria diversa categoria, conduta 
com elemento subjetivo sui generis, à parte do 
crime de roubo, doutrinadores, jurisconsultos e 
tribunais "criaram" tentativa daquele mais grave 
delito, não prevista nem autorizada pela vigente 
lei penal. 
 
É assim que buscam indagar do animus necandi 

isoladamente, como se tal intuito doloso não 
fizesse parte de um só elemento subjetivo que 
integra o complexo crime de roubo, que, em si 
mesmo, pelo próprio modelo legal, já contém por 
elementares a VIOLÊNCIA e a GRAVE AMEAÇA. Em outras 
palavras: também o dolo eventual, ou seja, quem 
intenta subtrair coisa móvel alheia por esse modo, 
especialmente com emprego de arma, desde a 
cogitação já assume o risco de matar ou gravemente 
lesionar o sujeito passivo ou quem se interpuser no 
alcance dessa meta optada. 
 
Vê-se, de conseguinte, que, quanto ao elemento 
subjetivo, a única indagação que ao julgador 
compete, em tema de roubo, simples, agravado 
(artigo 157, § 2o, incisos I a V, do Código Penal) 
ou qualificado pelo RESULTADO (lesão corporal grave 
ou morte, únicas hipóteses de qualificação desse 
crime, consoante preceitua o § 3o, do mesmo artigo 
157), é a de haver ou não, o autor, agido com ânimo 
de subtrair coisa alheia móvel mediante violência 
ou grave ameaça. Caberá, quando muito, nas 
sobreditas formas simples, agravada ou 
qualificadas, perquirir do ânimo homicida somente 
para efeito de aferição do grau de culpabilidade e 
dosimetria inicial das penas básicas. 
 

Tudo mais é enganoso artifício para justificar e 
dar aparência de legalidade a pesadas condenações, 
além e contra o que permite a lei. 
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Doutra face, preciso não é que se lance, consciente 
ou inconscientemente, de semelhante sinuosidade de 
pensamento para punir-se quem mereça e deva ser 
severamente apenado. Basta, no caso de extremada 
violência sem resultado qualificador do roubo, 
evidenciada a tentativa de morte ou de lesão grave, 
que o aplicador da lei a considere, como relevante 
circunstância judicial agravante em primeira fase 
dosimétrica. A pena base estende-se do mínimo de 
quatro ao máximo de dez anos! E a redução pelo 
conatus, em tais casos, pode ser a mínima de um 
terço! Além disso, se operante qualquer das causa 
especiais previstas no artigo 157, § 2o, o aumento 
às bases pode alcançar-lhe a metade! Por igual, 
"mutatis mutandis", no que toca ao roubo 
qualificado por lesão grave, com penas cominadas de 
sete a quinze anos! 
 
Nenhuma razão, pois, para a legalmente vedada 
criação jurisprudencial de "tentativa de 
latrocínio", se inocorrente a qualificadora, isto 
é, o resultado morte de que cuida a parte final do 
§3°, do artigo 157, do Código Penal! 
 
Embora o quadro instrutório obrigue à condenação, 
não obstante à inegável cultura dos eminentes 
julgadores de primeiro e segundo graus, roga-se 
vênia para aqui afirmar que é de rigor a 
desclassificação da conduta para roubo qualificado 
consumado, pois isto não implicaria mera 
divergência jurisprudencial insuficiente a suportar 
a postulação, mas necessária repulsa a criação 
interpretativa de hipótese não prevista no tipo 
penal definido no Código. 
 
Do roubo, instituto complexo em causa, ninguém há 
de negar que a vítima (no sentido mais amplo), ou 
seja, a pessoa, direta ou indiretamente, imediata 
ou remotamente, está sujeita a dois componentes de 
tal delito a lhe ofenderem direitos: a ws (moral ou 
física) e o bem patrimonial afetado. 
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À luz do expresso texto da lei penal (artigo 157, § 
3o, última parte, do Código Penal), o latrocínio, 
nomen júris, aliás, dele nem constante, nada mais é 
do que o roubo qualificado pelo resultado morte, de 
modo que para o reconhecimento de sua ocorrência na 
forma tentada, apesar do quanto já fez assentar o 
Colendo Supremo Tribunal Federal (Súmula n° 610), é 
de mister que exista o evento letal sem afetação 
patrimonial. Não havendo esse mesmo resultado, 
inexiste a qualificadora, portanto. 
 
E se consistir em lesão corporal grave, aplicável 
será a figura prevista no artigo 157, § 3o, 
primeira parte (roubo qualificado), com apenação 
própria ali cominada, que também, por isso mesmo, 
afasta o latrocínio tentado. 
 
Insta observar que a jurisprudência não discrepa no 
que toca a outros delitos igualmente qualificados, 
no mesmo Código Penal, por lesão grave ou morte, 
tais como a lesão corporal dolosa seguida de óbito 
(artigo 129, § 3o), a extorsão, sem ou mediante 
seqüestro (artigos 158, § 2o, e 159, § § 2o e 3o), 
estupro e atentado violento ao pudor (artigos 213 e 
214, combinados com o artigo 223, caput e parágrafo 
único), em nenhuma hipótese cogitando em conatus 

dessas figuras penais se algum desses resultados 
não tiver ocorrido, ainda que o sujeito ativo tenha 
operado com animus laedendi ou necandi, 

circunstância, isto sim, a ser considerada somente 
como inegável agravante na primeira fase 
dosimétrica dos tipos fundamentais. Simplesmente, 
não se admite a qualificadora sem o resultado lesão 
grave ou morte. 
 
Assim não fosse, a tanto cabe acrescer, causaria 
perplexidade a possibilidade de aplicar-se pena 
mais grave ao agente que erra o alvo humano, se a 
lei permitisse considerar-se tal fato como 
latrocínio tentado, em relação ao que o acerta e 
produz lesão corporal grave ou gravíssima em roubo 
só por esta conseqüência, qualificado. 
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Cuida-se — vale sublinhar — de crime complexo, com 
elemento subjetivo próprio, deste descabendo 
indagar-se, tirante a inadmissível hipótese de 
responsabilidade objetiva, quanto aos crimes-
membros que o compõem. É, aliás, bem por isso que o 
legislador, no § 3o, do artigo 157, somente fez 
referência aos resultados, lesão grave ou morte, 
para qualificar o roubo. 
 
A classificação adotada pela denúncia não deve, 
pois, prevalecer, uma vez que a traduz clara ofensa 
ao sistema do Código Penal. Equivaleria, tal 
pretensão, à existência, por exemplo, de tentativa 
de lesão corporal seguida de morte ou extorsão, com 
ou sem sequestro, atentado violento ao pudor e 
estupro, sem lesão grave ou resultado letal, o que 
tampouco pode haver em nosso sistema penal e nenhum 
intérprete ou doutrinador admite em obediência à 
estrita legalidade dos crimes e penas. 
 
Em tema de roubo, pois, consideradas todas as 
hipóteses, bem é de ver, não há cogitar-se em 
animus necandi ou laedendi, mas, tão-somente, no 
complexo dolo específico do tipo (animus furandi 

cum vis moralis ou corporalis), ou seja, na 
intenção de subtrair, para si ou para outrem, coisa 
alheia móvel mediante violência ou grave ameaça à 
pessoa, porquanto o resultado lesivo à integridade 
física da vítima, à luz do expresso texto da lei 
penal (§ 3o, do artigo 157, do Código Penal), até 
por culpa ou preterdolo, sempre qualifica o crime 
patrimonial em análise. 
 
As soluções, portanto, que se afiguram, data venia, 
corretas e legais são as seguintes:  
 
1) no roubo, tentado ou consumado, a tentativa 
também contra a integridade física da vítima, sem 
lesioná-la ou com leve ferimento, deve ser 
considerada preponderante circunstância agravante 
genérica; 
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2) ao roubo, tentado ou consumado, com resultante 
qualificadora lesão corporal de natureza grave, 
aplicam-se as penas cominadas na primeira parte do 
artigo 157, §3°, do Código Penal; 
 
3) do roubo consumado com resultado letal, tem-se o 
latrocínio com apenação prevista na última figura 
do artigo 157, §3°; 
 
4) à tentada subtração patrimonial com resultante 
morte, única hipótese possível de tentativa de 
latrocínio, ou seja, de roubo assim qualificado, 
aplicam-se as mesmas penas, porém com redução 
mínima de um terço (artigo 14, inciso II), pois ao 
agente nenhuma possibilidade de oposição do sujeito 
passivo restará em face da subtração patrimonial 
objetivada, somente obstada por outra circunstância 
alheia à vontade do autor. 
 
Observe-se, nessa última hipótese, que, se o 
resultado letal, o componente crime contra a pessoa 
no tipo complexo, bastasse à consumação do 
latrocínio, em caso de voluntária desistência 
quanto à subtração patrimonial, igualmente delito-
membro, restaria letra morta o preceito geral 
insculpido no artigo 15, do Código Penal. De igual 
sorte, no roubo simples, em que, cometida a 
violência sem resultante lesão corporal, obstada, 
por qualquer circunstância alheia à vontade do 
agente, a subtração patrimonial, ninguém discute 
sobre o reconhecimento do conatus. E por que, salvo 
por política criminal da jurisprudência, diversa 
seria a classificação jurídica no latrocínio? 
 
Ressalte-se, ainda, por oportuno, que, em roubo 
qualificado pelo resultado da violência elementar, 
se alteram os passos em direção ao momento 
consumativo, pois a disponibilidade da coisa 
subtraenda é antecipada pela eliminação de qualquer 
possibilidade de vigilância ou resistência do 
possuidor, isto é, do sujeito passivo, gravemente 
lesionado ou morto, de sorte que, com algum desses 
eventos a dano de sua integridade física, muito 
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pouco resta a concretizar-se a subtração. Evanescem 
e perdem relevância em tais casos, portanto, as 
clássicas etapas da aprehensio rei, amotio e 
abíatio, de modo que a concrectatio é que definirá 
se consumado ou tentado o crime de roubo assim 
qualificado. 
 
Em suma, à luz dos princípios da legalidade e 
tipicidade, mostrando-se vedado ao aplicador da 
lei, por exegese, criar modalidades delituosas por 
ela não previstas nem definidas, conclui-se que ora 
não se trata de mera divergência jurisprudencial 
inviável a suportar a pretensão recursal, mas de 
reconhecida e clara contrariedade ao expresso texto 
legal. Bem é de ver-se, a propósito, que o Direito 
Penal, que se pretenda científico, civilizado e 
democrático, deve respeitar, em todas as hipóteses 
de tipificação de crimes, a sistemática que ele 
próprio, codificado, estabelece. 
 
 
II- SÍNTESE SISTEMÁTICA DAS CIRCUNSTÂNCIAS 
QUALIFICADORAS E CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO NO 
CÓDIGO PENAL 
 
 
O "latrocínio" e o roubo com resultante lesão 
grave, consoante já frisado, nada mais são que 
crimes qualificados pelo resultado. 
 
Ora, no sistema do Código Penal, há circunstâncias 
agravantes gerais que foram guindadas à posição de 
qualificadoras ou de causas especiais de aumento. 
 
Em qualquer dessas categorias se observa que as 
agravantes são de três espécies: subjetivas, 
objetivas e pessoais. 
 
As subjetivas sempre dizem respeito à motivação, à 
finalidade ou causa eficiente do crime. Assim, o 
motivo político, o torpe, o fútil, o de ocultação 
de outro delito etc. 
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As pessoais concernem á qualidade do autor ou da 
vítima. Exemplos disso são os crimes de funcionário 
público ou de agente político, os contra crianças, 
os agravados pelas relações de parentesco ou 
domésticas, os contra incapazes ou o Presidente da 
República, os cometidos com inobservância de regra 
profissional. 
 
As objetivas abrangem as de natureza espacial, 
modal, temporal, instrumental (os crimes em casa 
habitada, por emboscada, em horário noturno, com 
emprego de arma, de meio cruel etc.) e as de 
resultado (evento lesão grave ou morte). 
 
De todas, somente as de resultado dependem de sua 
efetiva ocorrência para qualificar ou agravar a 
conduta. A lei não se conforma com mera 
possibilidade ou cogitação ou aceitação eventual da 
possibilidade do resultado. Ao contrário, exige a 
concretização do resultado para a qualificação ou 
agravação especial da conduta, de sorte que somente 
se ele ocorrer cabe o eventual reconhecimento da 
tentativa, pois sempre, em tal caso, se cuida de 
crime complexo. Daí por que, sem o resultado 
previsto em lei, descabe perquirir sobre o elemento 
subjetivo a ele respeitante. Não bastam atos 
iniciais ou intermediários de execução que não 
contenham o resultado exigido por lei para 
qualificar a conduta típica. 
 
Sublinhe-se que a lei penal sempre usa a clara e 
inequívoca fórmula "se da violência RESULTA". 
 
Em tais condições, havendo o resultado lesivo à 
integridade física da vítima, em matéria de roubo, 
bastam a relação de causalidade e a previsibilidade 
para o reconhecimento das formas qualificadas 
objetivamente no § 3o, do artigo 157, do Código 
Penal. 
 
III - O CASO CONCRETO 
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No caso dos autos, portanto, consumada, mediante 
concurso de pessoas e emprego de armas, a subtração 
patrimonial e produzida lesão corporal leve na 
vítima (laudo fls. 297), manda a lei que se aplique 
o preceito ínsito no artigo 157, § 2o, incisos I e 
II, do Código Penal, pois se cuida de roubo 
consumado, somente assim especialmente agravado. 
 
Em suma, quanto ao aludido fato, os apelantes 
merecem condenação somente por um roubo consumado, 
agravado pelo emprego de arma e concurso de 
pessoas. É caso, portanto, de aplicação do preceito 
no artigo 383, do Código de Processo Penal, já que 
os fatos, com todas as circunstâncias, estão bem 
descritos pela denúncia. Assim, a pena básica da 
privativa de liberdade deve ser fixada próxima do 
máximo em lei cominado, ou seja, sete anos de 
reclusão, por conta do dolo extremado, bem como da 
desnecessária, cruel exacerbada e desmedida 
violência. Além disso, essa desmesurada e 
pusilânime violência quase pôs cobro à vida de uma 
pessoa. 
 
Com efeito, a pena segregativa é baseada no termo 
médio entre o mínimo e o máximo legais, pois foi 
tão exacerbada a violência a tiros contra o tórax 
do ofendido que levou o ínclito julgador, 
monocrático a classificar como latrocínio tal 
conduta, eis que nítido o "animus necandi", 
importante circunstância a se considerar em tema de 
crime complexo. Sobre essa pena, de sete anos de 
reclusão, incide acréscimo de três oitavos, eram 
quatro agentes, um deles armado, cristalizando-se 
em nove anos, sete meses e quinze dias. A multa, 
tendo em vista o conformismo ministerial, 
permanecerá em oito diárias. 
Não se há falar em participação de menor 
importância de Ederson, pois o executor direito só 
agiu como agiu porque contava com a imprescindível 
participação de Ederson que garantiu a retirada 
imediata dos rapinadores do local da incursão 
patrimonial desmedidamente agressiva. 
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Com tal ordem de idéias, sempre tendo em conta que 
o Direito Penal é um dos ramos da Ciência Jurídica, 
humana, mas nem por isto sem caráter e rigor 
científico, por este voto proponho a modificação da 
classificação penal do fato denunciado, em relação 
aos apelantes R.G.P. e E.W.C., para roubo com arma 
e concurso de pessoas, (artigo 157, § 2o, incisos I 
e II, do Código Penal), fixando as penas em nove 
anos, sete meses e quinze dias de reclusão e, tendo 
em vista o conformismo ministerial, a multa 
permanecerá em oito diárias. 
 
É o voto.  
 
FERNANDO MIRANDA 
REVISOR 
 
 
 Com o elevado respeito sempre devido os 
eminentes julgadores, ao decidir que quem levou a cabo a 
subtração e, além disso, tentou matar deve responder por 
roubo qualificado consumado (artigo 157, parágrafo 2º, 
incisos I e II, do Código Penal), e não por latrocínio 
tentado, a douta Câmara Julgadora negou vigência ao 
disposto nos artigos 157, parágrafo 3º, parte final, e 14, 
inciso II, ambos do Código Penal, bem como divergiu da 
orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo 
Tribunal Federal quanto à possibilidade de configuração 
do crime de latrocínio tentado, autorizando a interposição 
deste recurso, com amparo nas alíneas “a” e “c” do 
permissivo constitucional. 
 
 
 
2. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI FEDERAL 
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Segundo conhecida lição do saudoso 
Ministro ALIOMAR BALEEIRO, perfeitamente ajustável à 
hipótese em exame, 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). 
 
   

Dispõe o Código Penal: 
 

  
Artigo 14. Diz-se o crime: 

 ...................... 
 
Tentativa 
 
II – tentado, quando, iniciada a 
execução, não se consuma por 
circunstâncias alheias à vontade do 
agente. 
 
 
Artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia, 
para si ou para outrem, mediante grave 
ameaça ou violência à pessoa, ou depois 
de havê-la, por qualquer meio, reduzido 
à impossibilidade de resistência. 
Pena: reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) 
anos, e multa. 
...................... 
 
Parágrafo 3º. Se da violência resulta 
lesão corporal grave, a pena é de 
reclusão, de 7 (sete) a 15 (quinze) anos, 
além de multa; se resulta morte, a 
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reclusão é de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, 
sem prejuízo da multa.  
 
  

 É fato incontroverso nos autos, como 
admitido no próprio acórdão recorrido, que, com a 
finalidade de subtrair valores existentes no caixa do 
“carrinho”, o recorrido Rodrigo tentou alvejar as vítimas 
Ronney e Paulo. Ele mirou em regiões letais (nuca e 
tórax), mas não conseguiu levar a efeito seu propósito 
exclusivamente em razão de defeito mecânico da arma. 
Além disso, ele efetuou outro disparo contra Paulo, 
atingindo-o, desta feita, na perna. 
 
 Diante desses fatos, o reconhecimento do 
crime de latrocínio tentado era de rigor, pois a subtração 
foi concretizada e o resultando morte não ocorreu 
exclusivamente por circunstâncias alheias à vontade dos 
agentes, conforme acima narrado. 
 
 Comentando esses dispositivos legais, o 
culto MAGALHÃES NORONHA (Direto Penal, Saraiva, 13ª 
Edição, 1977, Volume 2, páginas 269 e 270 ensina: 

   
“473. O § 3º DO ART. 157 E AS 
TENTATIVAS DE HOMICÍDIO E DE 
ROUBO. Passemos a estudar questão de 
inegável importância e não de todo simples. 

 
Nosso Código Penal não resolveu 
expressamente as hipóteses em que no 
delito em apreço ocorrem tentativa de 
homicídio com subtração consumada, 
homicídio com subtração tentada, e 
tentativas de homicídio e subtração. 
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Procurando solução equitativa, não 
considerando somente princípios 
doutrinários, mas tendo em vista também o 
tratamento penal, para não irrogar absurdos 
ao legislador, propusemos, desde a 
primeira edição de Crimes contra o 
Patrimônio, que, no caso de tentativa de 
morte com subtração consumada, fosse o 
agente punido com as penas do art. 157, § 
3º, combinadas com as do art. 12, II, 
discordando já de sugestão apresentada 
por NÉLSON HUNGRIA. 

 
Em seu comentário sobre os delitos 
patrimoniais, mantém o ilustrado penalista 
sua opinião: deve punir-se o fato nos 
termos dos arts. 121, § 2º, V, e 12, II. 
Pondera que não é possível falar-se em 
tentativa de latrocínio, quando o crime-fim 
foi alcançado e, ao mesmo tempo, 
aconselha – para aplicação dos dispositivos 
que sugere – se despreze o roubo 
consumado. 
 
Com a devida vênia, não nos parece haver 
coerência no argumento: primeiramente, a 
consumação do crime patrimonial como 
óbice inamovível à tentativa de latrocínio; 
depois o mesmo delito desaparece, como 
coisa sem importância, de nonada, para só 
ficar a tentativa de homicídio. 
 
Não é pacífica a afirmação doutrinária de 
HUNGRIA de que, logrado o crime-fim, não 
é possível falar-se em tentativa de crime 
complexo. No latrocínio, consumada a 
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subtração, consumada está a lesão 
patrimonial, não, porém, o crime complexo, 
que ficou imperfeito, que não se completou, 
por não haver completado um dos delitos 
componentes ou integrantes. Nem outra é a 
lição de RANIERI: “Uma das formas do 
crime complexo, realmente, como sabemos, 
é dada pela combinação de vários delitos 
isolados que entram como elementos do 
que, que se coloca ou como antecedente 
ou como concomitante ou como 
conseqüente a outro delito isolado, com o 
qual forma, segundo um determinado tipo 
criminal, um único crime complexo”. E a 
dirimir qualquer dúvida: “E, na verdade, o 
delito complexo, sendo único, é incompleto 
ou imperfeito ainda que se tenha 
consumado um dos delitos isolados que o 
compõem”. São palavras de monografista 
de crime complexo e cuja autoridade é por 
todos reconhecida.” 
   

 O festejado DAMÁSIO E. DE JESUS 
(Direito Penal, Saraiva, 2004, 26ª Edição, 2º Volume, 
página 358) observa: 
 

“B) Homicídio tentado e subtração 
patrimonial tentada 
 
”Se o agente pratica homicídio tentado e 
subtração patrimonial tentada, a doutrina 
unânime ensina que responde por tentativa 
de latrocínio (art. 157, § 3º, in fine, c/c o art. 
14, II). Assim, Nélson Hungria afirmaria que 
o latrocínio só se pode dizer tentado 
quando o homicídio e a subtração 



 
       

PROCESSO NÚMERO 9000004-52.2009.8.26.0038 

 

22 

patrimonial ficam em fase de tentativa (ob. 
loc. cits.). No mesmo sentido: Magalhães 
Noronha (Direito Penal, Saraiva, 1975, vol. 
2º, pág. 245, nº 473), Heleno Cláudio 
Fragoso (Lições de Direito Penal, Parte 
Especial, São Paulo, 1978, vol. I, pág. 335). 
Tratando-se de crime complexo, a tentativa 
se configura com o início da prática do 
delito famulatício que serve de meio de 
execução do tipo unitário (Ranieri, Il Reato 
Complesso, 1940, págs. 191 e segs.; 
Santoro, Manuale di Diritto Penale, 
Torinese, Unione Topografico-Editrice, 
1958, vol. I, pág. 535; Vanine, Il Problema 
Giuridico del Tentativo, 1950, pág. 147). 
Entre nós, a lição de Vannini e Ranieri é 
adotada por Frederico Marques (Tratado de 
Direito Penal, Saraiva, 1956, vol. II, págs. 
361 a 363). É a orientação pacífica do STF 
e do TJSP.” 
 

  
O saudoso Prof. JÚLIO FABBRINI 

MIRABETE (Manual de Direito Penal, Atlas, 1985, 3ª 
Edição, Vol. II, página 216) é taxativo: 

 
 
“A consumação do latrocínio ocorre com a 
efetiva subtração e a morte da vítima. 
Questões surgem quando um dos 
componentes desse crime complexo 
(subtração e morte) não se consuma. Caso 
ambos sejam apenas tentados, responderá 
o agente pelo conatus, conforme orientação 
pacífica na doutrina e na jurisprudência.” 
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Em síntese, tratando-se de tentativa de 

homicídio e com a consumação da subtração 
patrimonial, não há divergência na doutrina e na 
jurisprudência. 

  
  Dessa orientação não destoa o Colendo 
Superior Tribunal de Justiça, tampouco o Supremo 
Tribunal Federal: 
 
 

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. 
LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICA-
ÇÃO. ROUBO TENTADO. NULIDADE. 
INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCOR-
RÊNCIA. 
1. Em se cuidando de crime complexo o 
roubo qualificado pelo resultado morte, é de 
se afirmar a sua forma tentada quando o 
crime-meio e o crime-fim não ultrapassam 
os limites da tentativa, precisamente porque 
no delito não se reúnem todos os elementos 
da sua definição legal (Código Penal, artigo 
14, inciso I). 
2. A redução da pena de tentativa deve 
corresponder ao trecho do iter criminis 
percorrido pelo agente. 
3. Ordem parcialmente concedida. 
(HC 29.218/SP, Rel. Ministro HAMILTON 
CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 
19/04/2005, DJ 06/02/2006, p. 327) 
 
 
"HABEAS CORPUS". LATROCÍNIO; 
TENTATIVA. LESÕES CORPORAIS DE 
NATUREZA LEVE. ORGANIZAÇÃO 
JUDICIÁRIA: ESTADO DE SÃO PAULO: 
TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL: 
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COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE 
APELAÇÃO. 1. Responde por tentativa de 
latrocínio, na forma do art. 157, § 3º , última 
figura, c.c. o art. 14, II, ambos do Código 
Penal, quem comete homicídio tentado 
cumulado com roubo tentado. 2. Para 
configurar a tentativa de latrocínio é 
irrelevante que a lesão corporal causada à 
vítima tenha sido de natureza leve, bastando 
comprovado que o réu agiu com dolo de 
matar para subtrair mas que por 
circunstâncias alheias à sua vontade não se 
consumaram os eventos morte e subtração. 
3. No Estado de São Paulo, a competência 
para processar e julgar recurso de apelação 
interposto contra sentença condenatória 
por tentativa de latrocínio é do Tribunal de 
Alçada Criminal (art. 79,II, "a", da 
Constituição Estadual). 4. "Habeas Corpus" 
conhecido mas indeferido. (HC 74.155/SP – 
STF – Min. Maurício Corrêa, j. 27/08/1996) 
   
  
Em suma, ao reconhecer que a não 

consubstanciação do evento morte empece a 
caracterização do crime de latrocínio tentado, a Douta 
Turma Julgadora, indiscutivelmente, negou vigência 
ao disposto nos artigos 157, parágrafo 3º, parte final, 
combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do 
Código Penal. 

 
 

 
3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 
 
 



 
       

PROCESSO NÚMERO 9000004-52.2009.8.26.0038 

 

25 

 
 No julgamento do AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL NÚMERO 1.107.311, DE SÃO PAULO, em 25 
de setembro de 2012, a Colenda SEXTA TURMA DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em acórdão 
relatado pelo Ministro SEBASTIÃO DOS REIS JÚNIOR 
(DJ 09/10/2012), que ora se oferece como paradigma 
(cópia em anexo), decidiu no seguinte sentido: 
 
 
 Superior Tribunal de Justiça 
AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.107.311 - SP 
(2008/0285267-4) 
 
RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR 
AGRAVANTE : HERNANI NASCIMENTO DE MELLO (PRESO) 
ADVOGADO : TÔNIA LÚCIA REGES DOURADO - DEFENSORIA 
PÚBLICA DA UNIÃO 
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ASSIST. MP : LUZINEIDE PIRES MASCARENHAS 
EMENTA 
 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVA. 
NÃO OCORRÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. SUBTRAÇÃO CONSUMADA. 
ANIMUS NECANDI . SUBTRAÇÃO CONSUMADA. ANIMUS NECAND I 
CONFIGURADO. EVENTO MORTE QUE NÃO SE CONSUMOU POR 
CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. TENTATIVA DE 
LATROCÍNIO. 
1. As instâncias ordinárias são soberanas na análise 
fática e probatória inerente ao caso, contudo esta Corte 
não é impedida de, a partir da realidade fática 
assentada pelo Juízo a quo, proceder à adequada 
qualificação jurídica do fato, em razão da valoração, e 
não do reexame, da prova produzida. 
2. A decisão agravada, com base nas narrativas 
constantes da sentença e do acórdão recorrido, concluiu 
que, demonstradas a consumação da subtração e a 
existência de animus necandi, e não advindo o resultado 
morte por circunstância alheia à vontade do agente, a 
hipótese é de tentativa de latrocínio, e não de roubo 
qualificado pelo resultado lesão corporal. 
3. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto 
as razões reunidas na insurgência são incapazes de 
infirmar o entendimento assentado na decisão agravada. 
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4. Agravo regimental improvido. 
 
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, por unanimidade, 
negar provimento ao agravo regimental nos termos do voto 
do Sr. Ministro Relator. As Sras. Ministras Assusete 
Magalhães, Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora 
convocada do TJ/PE) e Maria Thereza de Assis Moura e o 
Sr. Ministro Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro 
Relator. 
 
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Og Fernandes. 
Brasília, 25 de setembro de 2012 (data do julgamento). 
Ministro Sebastião Reis Júnior Relator 
 
 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA] 
 
AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.107.311 - SP 
(2008/0285267-4) 
 
RELATÓRIO 
 
O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR: Trata-se de 
agravo regimental interposto por Hernani Nascimento de 
Mello contra decisão de minha autoria (fls. 836/839), 
por meio da qual foi dado provimento ao recurso especial 
interposto pelo Ministério Público de São Paulo, 
resultando no restabelecimento da sentença penal 
condenatória. 
 
A decisão agravada foi assim ementada: 
PENAL. RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. 
OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. SUBTRAÇÃO CONSUMADA. ANIMUS 

NECANDI CONFIGURADO. EVENTO MORTE QUE NÃO SE CONSUMOU 
POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE. 
 
Recurso provido. No presente recurso (fls. 849/855), o 
agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática 
agravada procedeu ao reexame de prova, o que é vedado em 
sede de recurso especial, conforme estabelece a Súmula 
7/STJ. Requer, portanto, o restabelecimento do acórdão 
proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 
 
É o relatório. 
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VOTO 
 
O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (RELATOR): 
Não merece prosperar a pretensão do agravante. 
 
Com efeito, o reexame de provas não deve ser confundido 
com a valoração do conjunto probatório dos autos. 
 
Assim, as instâncias ordinárias são soberanas na análise 
fática e probatória inerente ao caso. Entretanto esta 
Corte não é impedida de, a partir da realidade fática 
assentada pelo Juízo a quo, proceder à adequada 
qualificação jurídica do fato, em razão da valoração, e 
não do reexame, da prova produzida. 
 
Sobre o assunto, confiram-se os seguintes precedentes: 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. QUESTÃO DE 
DIREITO. CONCURSO FORMAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Não se trata de simples reexame de prova a pretensão 
voltada à qualificação jurídica, consistente em 
consumação ou tentativa, de fatos incontroversos 
descritos no acórdão recorrido. 
[...] 
(AgRg no REsp n. 995.740/RS, Ministra Laurita Vaz, 
Quinta Turma, DJe 15/12/2009) 
 
 
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO. POSSE 
TRANQUILA DA RES. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E 
DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESNECESSIDADE. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE 
SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A questão do momento consumativo do crime de roubo é 
por demais conhecida desta Corte Superior, não se 
tratando, nos autos, de reexame de provas, mas sim de 
valoração jurídica de situação fática incontroversa. O 
aresto impugnado assim ressaltou a perda da posse da res 
pela vítima e a cessação da violência: "Conforme pode 
ser percebido, o agente foi detido por policiais 
militares instantes após a ocorrência do fato, vez 
alertados por populares e pela própria vítima." Neste 
ponto, evidencia-se a desnecessidade de reexame de fatos 
e provas, mas apenas a revaloração de fatos descritos no 
acórdão a quo e, portanto, legitimados pelo 
contraditório. 
[...] 
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(AgRg no REsp n. 859.952/RS, Ministra Jane Silva 
(Desembargadora convocada do TJ/MG), Sexta Turma, DJe 
9/6/2008) 
 
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO POR 
DESOBEDIÊNCIA A ORDEM JUDICIAL. ART. 1º, XIV, DO 
DECRETO-LEI 201/67. VALORAÇÃO JURÍDICA DO FATO. 
DESNECESSÁRIO O REEXAME DE PROVAS. TIPICIDADE DA 
CONDUTA. AGRAVO IMPROVIDO. 
1. Não encontra óbice no entendimento consolidado na 
Súmula 7/STJ o recurso que se limita à discussão acerca 
da qualificação jurídica de ato emanado do Judiciário 
como a ordem judicial a que se refere o art. 1º, XIV, do 
Decreto-Lei 201/67.  
[...] 
(AgRg no REsp n. 679.499/AM, Ministro Arnaldo Esteves 
Lima, Quinta Turma, DJe 9/6/2008) 
 
No caso, a decisão agravada, com base nas narrativas 
constantes da sentença e do acórdão recorrido, concluiu 
que, demonstradas a consumação da subtração e a 
existência de animus necandi, e não advindo o resultado 
morte por circunstância alheia à vontade do agente, a 
hipótese é de tentativa de latrocínio, e não de roubo 
qualificado pelo resultado lesão corporal. 
 
Em face do exposto, nego provimento ao agravo 
regimental. 
 

 
3.1 - CONFRONTO ANALÍTICO DOS JULGADOS 
 
   

 
É absolutamente perfeita a identidade entre 

a situação analisada nestes autos e aquela apreciada no 
v. aresto indicado como paradigma do dissídio. Em 
ambas, discutiu-se o reconhecimento do latrocínio tentado 
quando, levada a efeito a subtração, o evento morte não 
se verificou apenas por motivos alheios à vontade do 
agente. Opostas, no entanto, as conclusões a que 
chegaram as Cortes julgadoras. 
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Segundo o acórdão ora recorrido: 
 
 
No caso dos autos, portanto, consumada, 
mediante concurso de pessoas e emprego de 
armas, a subtração patrimonial e produzida 
lesão corporal leve na vítima (laudo fls. 
297), manda a lei que se aplique o 
preceito ínsito no artigo 157, § 2o, 
incisos I e II, do Código Penal, pois se 
cuida de roubo consumado, somente assim 
especialmente agravado. 
 
Em suma, quanto ao aludido fato, os 
apelantes merecem condenação somente por 
um roubo consumado, agravado pelo emprego 
de arma e concurso de pessoas. É caso, 
portanto, de aplicação do preceito no 
artigo 383, do Código de Processo Penal, 
já que os fatos, com todas as 
circunstâncias, estão bem descritos pela 
denúncia. Assim, a pena básica da 
privativa de liberdade deve ser fixada 
próxima do máximo em lei cominado, ou 
seja, sete anos de reclusão, por conta do 
dolo extremado, bem como da desnecessária, 
cruel exacerbada e desmedida violência. 
Além disso, essa desmesurada e pusilânime 
violência quase pôs cobro à vida de uma 
pessoa. 
 

 
 Enquanto para o r. julgado colacionado: 

 
 
No caso, a decisão agravada, com base nas 
narrativas constantes da sentença e do 
acórdão recorrido, concluiu que, 
demonstradas a consumação da subtração e a 
existência de animus necandi, e não 
advindo o resultado morte por 
circunstância alheia à vontade do agente, 
a hipótese é de tentativa de latrocínio, e 
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não de roubo qualificado pelo resultado 
lesão corporal. 

  

 
Como se vê, são idênticas as hipóteses 

analisadas, ambas houve crime de roubo em que a 
subtração foi levada a efeito, mas o resultado morte não 
aconteceu única e exclusivamente por motivos alheios à 
vontade dos agentes. Nesse caso, enquanto para a corte 
paulista o agente pratica o crime do artigo 157, parágrafo 
2º, para o E. Superior Tribunal de Justiça a figura típica 
violada é a do a artigo 157, parágrafo 3º, segunda parte, 
combinado com o artigo 14, inciso II, todos eles do Código 
Penal. 
 

Mais acertada, a nosso ver, a interpretação 
emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual, 
por esse motivo, deve prevalecer. 
 
4 – DO PEDIDO 
 
 
 
 Diante do exposto, demonstradas 
fundamentadamente a negativa de vigência a dispositivos 
da lei federal, conforme acima explicitado, e, também, a 
ocorrência de dissídio jurisprudencial, aguarda o Ministério 
Público do Estado de São Paulo a admissibilidade do 
presente Recurso Especial por essa Egrégia Presidência 
e, remetidos os autos ao Colendo Superior Tribunal de 
Justiça, seja conhecido e provido, para que seja 
reformada o v. acórdão recorrido, restabelecendo-se a r. 
decisão de primeiro grau, que condenou R.G.P. e  E.W.C. 
157, parágrafo 3º, segunda parte, combinado com os 
artigos 14, inciso II, e 29, todos do Código Penal. 

 
São Paulo, 23 de abril de 2013. 
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