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Tese 376 

ROUBO QUALIFICADO – LESÃO CORPORAL GRAVE – 

CONSUMAÇÃO.  

O crime de roubo qualificado, previsto no artigo 157, § 3º, primeira parte, 

do Código Penal, caracteriza-se quando a lesão corporal de natureza 

grave se consuma, ainda que o agente não obtenha a subtração de bens 

da vítima (Súmula nº 610 do STF).  

(D.O.E.,  p. )       
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

autos da APELAÇAO CRIMINAL Nº 0001537-59.2009.8.26.0699, 

Comarca de Sorocaba, em que é apelante A.J.S., vem à presença de Vossa 

Excelência, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da 

Constituição Federal, no art. 541 do Código de Processo Civil e no art. 26 da 

Lei nº 8.038/90, interpor RECURSO ESPECIALpara o COLENDO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelas seguintes razões: 

 

 

 

 1 – RESUMO DOS AUTOS 

 

 A.J.S. foi condenado pelo Juízo de Direito da Vara Única do 

Foro Distrital de Salto de Pirapora, comarca de Sorocaba, por infração ao 
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art. 157, §3º, primeira figura, do Código Penal, ao cumprimento de sete anos 

de reclusão, em regime inicial semiaberto (fls. 308). 

 Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar 

descritas na denúncia (fls. 105 e aditamento a fls. 200), ABEL e um outro 

agente não identificado tentaram subtrair, para si, dinheiro, pertencente a 

José Sandoval de Oliveira, mediante o emprego de grave ameaça e violência, 

sendo que esta resultou na vítima as lesões corporais de natureza grave 

descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 146.  

 O sentenciado e seu comparsa dirigiram-se até a casa da 

vítima, onde ABEL, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma 

faca (auto de exibição e apreensão a fls. 81), exigiu-lhe a entrega de 

dinheiro. O ofendido recusou-se, razão pela qual ABEL desferiu um golpe 

com essa faca contra o rosto de Jose Sandoval. Este conseguiu segurar a faca 

e desarmar o seu agressor. Porém, o coagente não identificado desferiu um 

golpe de madeira no ofendido, causando-lhe ferimentos graves, logrando 

fuga ABEL e seu comparsa. 

 Inconformado, o sentenciado interpôs recurso de apelação e, 

após o seu processamento, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se 

pelo seu desprovimento (fls. 376). 

 Todavia, a Egrégia 1ª Câmara Criminal Extraordinária do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu a seguinte decisão: 

"DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a tentativa, 

reduzindo a pena para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 
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mantido o regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 06 (seis) 

dias-multa. V.U.", de conformidade com o voto do Relator Des. Amable 

Lopez Soto (fls. 386). 

 Assim decidindo, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo 

contrariou o disposto nos artigos 14, inciso I, e 157, §3º, primeira figura, 

ambos do Código Penal e divergiu de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio Grande do Sul, justificando a interposição do presente 

Recurso Especial, com base no art. 105, III, “a” e “c”, da CF. 

 

 

 

 2 – CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL 

 

 Assim dispõem os artigos 14, inciso I, e 157, §3º, primeira 

figura, ambos do CP: 

“Art. 14 - Diz-se o crime:  

 Crime consumado  

 I - consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de 

sua definição legal;” 
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“Roubo 

 Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, 

mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de 

havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de 

resistência: 

(...) 

 § 3º Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de 

reclusão, de sete a quinze anos, além da multa; se resulta morte, 

a reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa”. 

 

 O roubo é considerado crime complexo, porque compreende 

um fato integrado por duas ações igualmente delituosas. A objetividade 

jurídica do delito imediata é o patrimônio da vítima, mas a infração penal 

protege igualmente a integridade física, a saúde e a liberdade do indivíduo. 

 O roubo qualificado pelo resultado, previsto no art. 157, §3º, 

do CP, prevê penas maiores para o seu autor, em razão da maior gravidade 

do resultado (lesão corporal grave ou morte), sendo indiferente que este 

tenha ocorrido por dolo ou culpa do agente. 

 Ressalte-se que a lei penal sempre usa a clara e inequívoca 

fórmula "se da violência RESULTA". Assim, havendo o resultado lesivo à 
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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. 

 No dizer de NELSON HUNGRIA,  

 “A lesão corporal grave (art. 129, §§1º e 2º) já é, de sua vez, um 

crime qualificado pelo resultado, isto é, o crime de lesão corporal 

qualificado por determinadas consequências, pouco importando 

que esta não tenham sido queridas , mesmo eventualmente, pelo 

autor da violência, desde que podiam ser previstas. O mesmo 

critério deve ser adotado quanto ao evento “morte”, na 

interpretação do parágrafo em questão: ainda que o agente não o 

tenha querido ou assumido o risco de produzi-lo, não deixará de 

qualificar o roubo (a que então se dá o nome de latrocínio), posto 

que fosse previsível”. (cf. Comentários ao Código Penal, vol. VII, 2ª 

edição, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 1958, p. 60). 

 

 O reconhecimento da consumação desse delito remete à 

mesma discussão doutrinária existente no crime de latrocínio, quando 

apenas uma das ações criminosas se consuma (a subtração ou a morte da 

vítima).  

 E MIRABETI preleciona que a solução deve ser a mesma do 

latrocínio: 
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“Ocorrendo lesão grave, é irrelevante para a consumação do 

crime não ter o agente conseguido a subtração (RT 616/368; 

RJDTACRIM 7/155). As razões são as mesmas invocadas quanto à 

ocorrência da morte (item 11.1.10) (cf. Manual de Direito Penal, 

Parte Especial, arts. 121 a 234 do CP.São Paulo, Editora Atlas, 

vol. II, 23ª edição, p. 246). 

 

 MIRABETI também reconhece que questões surgem quando 

um dos componentes desse crime complexo (subtração e morte) não se 

consuma. Conclui, porém que a orientação de que se trata de latrocínio 

consumado, “adotada pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 610), é a 

menos imperfeita” (cf. Manual, ...ob. Citada, p. 247). 

 Para GUILHERME DE SOUZA NUCCI, assim se resolve a 

questão: 

 “30. Hipóteses quanto ao resultado mais grave: a) lesão 

grave consumada + roubo consumado = roubo qualificado pelo 

resultado lesão grave; b) lesão grave consumada + tentativa de 

roubo = roubo qualificado pelo resultado lesão grave, dando-se a 

mesma solução do latrocínio (morte consumada + tentativa de 

roubo)” (cf. Código Penal Comentado, 13ª Ed., São Paulo, Ed. 

Revista dos Tribunais, 2013, p. 821). 
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 Da mesma forma, WEBER MARTINS BATISTA, após lembrar 

a discussão doutrinária sobre o tema, reconhece que “tal como ocorre no roubo 

com morte, inúmeras são as decisões que entendem consumado o crime com a 

só ocorrência da lesão corporal grave, independentemente de haver efetiva 

subtração do bem material” (cf. O Furto e o Roubo no Direito e no Processo 

Penal, Forense, Rio de Janeiro, 2ª Ed., 1995, p. 275).  

 E, mais adiante, quando trata da hipótese de latrocínio em que 

roubo tentado e morte consumada, WEBER MARTINS BATISTA preleciona: 

 “No latrocínio – é a lição de Crivellari, citado por Asúa – a 

consecução do lucro é o fim do agente, o que podia levar à 

conclusão de que se realizada a morte não se consegue o roubo, 

não teríamos um delito perfeito, mas apenas um latrocínio tentado. 

Acontece que não é assim, pois sendo o direito à vida mais 

importante que o direito sobre as coisas, é lógico e necessário 

admitir, pelo princípio do predomínio do meio sobre o fim, que 

quando sobrevém a morte com fim de lucro, o latrocínio está 

consumado, ainda quando o homicida não logre consumar o roubo 

a que o homicídio estava ligado como meio” (ob. Citada., p. 283). 

 

 E o festejado DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS lembra a 

lição de CARRARA, que já dizia: “no latrocínio, o delito é perfeito, embora o 

culpado, depois de matar a vítima, não tenha podido consumar o furto” 

(Programa do Curso de Direito Criminal. Parte Geral, São Paulo, Saraiva, 
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1956, trad. de José Luiz V. de A. Franceschini e J. R. Prestes Barra, vol. 1, p. 274, 

nº 378) .... Entende a corrente que o CP não exige a efetiva subtração para que 

haja latrocínio consumado, uma vez que emprega a expressão ‘se resulta 

morte’. Ora, se o fato produz a morte da vítima, é típico e consumado diante 

da figura do art. 157, §3º, 2ª parte. Além disso, confrontando-se os tipos do 

roubo próprio e impróprio (caput e §1º), vê-se que o código não exige a 

consumação da subtração para a aplicação do §3º: no roubo impróprio (§1º), 

o código fala em ‘depois da subtração’; no próprio, fala em subtração 

mediante violência à pessoa (violência em sentido amplo). Assim, aplica-se a 

forma qualificada pelo resultado morte quando esta tenha sido produzido 

como meio para subtração, embora não consumada” . 

 E o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL adotou essa última 

orientação no julgamento do HC nº 56.704-SP, Primeira Turma, em 20-02-

1979, cujo relator Min. CUNHA PEIXOTO entendeu que, “se na prática do 

roubo ficou consumado o homicídio, estará sempre tipificado o crime de 

latrocínio, pouco importando se houve ou não efetiva subtração do bem 

patrimonial” (DJU de 23/03/1979, p. 2100).  

 Essa orientação está consagrada na Súmula nº 610 do 

Pretório Excelso: 

 “Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, 

ainda que não realize o agente a subtração de bens da 

vítima”. 
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 Acompanhando esse entendimento, a jurisprudênciados 

Tribunais Estaduais tem adotado a mesma solução no delito de roubo 

qualificado pelo resultado lesão corporal grave: 

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO 
QUALIFICADO PELO RESULTADO. LESÕES CORPORAIS 
GRAVES. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO OBJETIVANDO A 
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A 
AUTORIA. RECONHECIMENTO REALIZADO POR TESTEMUNHA 
QUE DETEVE O APELANTE LOGO APÓS A OCORRÊNCIA DO 
FATO, CORROBORADO PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL 
MILITAR QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA. EXAME DO 
CONJUNTO PROBATÓRIO. COESÃO E COERÊNCIA. DECISÃO 
MANTIDA.   Ao contrário do afirmado, o conjunto de provas 
existente no caderno processual não é frágil quanto à prática 
delitiva pelo denunciado no modo como descrita na denúncia, 
mostrando-se, por conseguinte, suficiente para o julgamento de 
improcedência do pedido absolutório deduzido nas razões 
recursais.   PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA 
TENTADA. SUBTRAÇÃO INOCORRENTE. CRIME DE 
ESTRUTURA COMPLEXA. MODALIDADE TENTADA QUANTO A 
UM DOS ILÍCITOS CONSTITUTIVOS DO TIPO PENAL 
(SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL). CONSUMAÇÃO DO CRIME DE 
LESÕES CORPORAIS GRAVES. MOMENTO CONSUMATIVO 
CONFIGURADO.    O tipo penal concernente ao roubo qualificado 
pelo resultado lesão corporal grave (CP, art. 157, § 3º, primeira 
parte) realiza-se em todos os seus elementos estruturais 
(essentialia delicti), dando ensejo ao reconhecimento da 
consumação desse delito, sempre que o agente, procedendo 
com a intenção de executar a subtração patrimonial (embora 
frustrada em sua efetivação), comete violência física de que 
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resultem lesões corporais de natureza grave. Adoção do 
princípio enunciado na Súmula 610/STF, ainda que não se 
cuide, na espécie, do crime de latrocínio. A questão pertinente à 
consumação do crime complexo, quando meramente tentado 
um dos delitos que lhe compõem a estrutura unitária (delitos 
famulativos). Doutrina. Precedentes. (HC 71069, Rel. Min. Celso 
de Mello, Primeira Turma, j. em 10/05/1994, DJ 15/12/2006).   
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 
2011.062247-7, de Balneário Camboriú, rel. Des. Newton 
Varella Júnior, j. 31-10-2013). 

 

    PENAL - ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL 
GRAVE - TENTATIVA - CRIME COMPLEXO - NÃO SUBTRAÇÃO 
DA RES IRREVELANTE À CONSUMAÇÃO - RECURSO 
MINISTERIAL PROVIDO.    Havendo o roubo qualificado por 
lesão corporal grave, por se tratar de crime de estrutura 
formalmente unitária com dois tipos penais distintos, para a 
consumação não se exige que o agente consiga realizar a 
subtração. Basta a grave ofensa à integridade física da vítima. 
(TJSC, Apelação Criminal n. 2008.006980-2, de Joinville, rel. 
Des. Amaral e Silva, j. 30-04-2008). 

 

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO POR 
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. CONDENAÇÃO. 
INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. 
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Verificada a firme 
narrativa da vítima, que detalhou como se deu a empreitada 
criminosa, não há falar em absolvição. PEDIDO DE 
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Tendo o auto de 
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exame de corpo concluído que as lesões pelo ofendido lhe 
resultaram em perigo de vida, não há falar no afastamento da 
incidência da qualificadora do §3º, primeira parte, do art. 157 
do CP. TENTATIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
Como bem assentado pelo parecerista, "não é necessária a 
consumação do roubo qualificado para que o crime seja 
configurado. Unicamente, a comprovação da lesão corporal 
grave já positiva a aplicação da qualificadora". DOSIMETRIA DA 
PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. 
Mostrando-se suficiente a dosimetria da pena privativa de 
liberdade efetuada pela douta togada da origem, a qual atende o 
binômio prevenção/repressão, princípio norteador da aplicação 
da pena, nada a reparar. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA. 
(Apelação Crime Nº 70042007625, Segunda Câmara Criminal, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira 
Michels, Julgado em 28/06/2012,Diário da Justiça do dia 
07/08/2012) 

 

Ementa: ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO 
CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 157, § 3º, DO CÓDIGO 
PENAL). Efetuada a lesão, o fato de não ter havido subtração de 
bem patrimonial não configura a tentativa. A consumação fica 
configurada pela ocorrência do resultado lesão grave. 
EMBARGOS REJEITADOS. (Embargos Infringentes Nº 
70013563283, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 
17/02/2006, Diário da Justiça do dia 09/05/2006) 
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Ementa: ROUBO E LESÃO CORPORAL GRAVE. QUALIFICAÇÃO 
PELO RESULTADO. IRRELEVÂNCIA DA CONSUMAÇÃO DA 
SUBTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE PROVA DO 
PERIGO DE VIDA, QUE CARACTERIZARIA A GRAVIDADE DA 
LESÃO. RISCO ATRIBUÍDO PELO AUTO DE EXAME DE CORPO 
DE DELITO A POSSÍVEL (E INOCORRENTE) REAÇÃO A 
ANESTÉSICOS. CONFIGURAÇÃO DO ROUBO MAJORADO 
TENTADO. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO. Embargos 
infringentes acolhidos. (TJRS. Embargos Infringentes Nº 
70007685589, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Marco Antônio Bandeira Scapini, 
Julgado em 19/03/2004) 

 

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO PELO 
RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE - PRELIMINAR - 
OFENSA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO DE DOSIMETRIA DA PENA - 
INOCORRÊNCIA - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - 
AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE 
DEMONSTRADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE 
ROUBO SIMPLES TENTADO - IMPOSSIBILIDADE - COAUTORIA 
ENTRE OS AGENTES COMPROVADA - CRIME QUALIFICADO 
PELO RESULTADO - EVENTO LESÃO CORPORAL GRAVE 
CONFIGURADO, INDEPENDENTEMENTE DA CONSUMAÇÃO DA 
SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL - REDIMENSIONAMENTO DAS 
PENAS - CABIMENTO - PENA-BASE FIXADA EM PATAMAR 
SUPERIOR AO MÁXIMO LEGAL - PRELIMINAR REJEITADA E 
RECURSO PACIALMENTE PROVIDO.  

- Não há falar em nulidade da decisão, por ofensa ao critério 
trifásico de aplicação da pena, o simples fato de o juiz ter 
exacerbado a pena para além do patamar máximo legal, se o 
critério estabelecido no art. 68 do Código Penal restou 
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devidamente respeitado. Tal incorreção importa, apenas, na 
readequação da pena estruturada, de acordo com as balizes 
mínimas e máximas previstas no tipo penal.  
- Comprovadas autoria e materialidade delitivas, mister seja 
mantida a condenação pelo delito de roubo qualificado pelo 
resultado lesão corporal grave.  

- Inocorre à espécie o instituto da participação de menor 
importância quando não se verifica participação, mas sim 
coautoria, nem mesmo a cooperação dolosamente distinta, se os 
próprios réus admitem que tinham a plena consciência de que a 
arma eventualmente seria usada para ofender a integridade 
física da vítima.  

- O crime tipificado no art. 157, §º3, primeira parte, do Código 
Penal é conceituado como delito qualificado pelo resultado, 
admitindo, portanto, que o evento consequente seja obtido a 
título de dolo ou culpa sem que isso desnature a natureza 
dolosa do crime antecedente.  

- Devidamente demonstrada a ocorrência do resultado lesão 
corporal grave, consuma-se o crime de roubo qualificado pelo 
resultado lesões graves, independentemente da concretização 
do evento subtração da res furtiva. 

- Diminui-se a pena-base fixada, porquanto fundamentada em 
algumas das circunstâncias judiciais equivocadamente 
consideradas desfavoráveis, aliada ao fato de ter sido fixada em 
patamar superior ao permitido pela pena em abstrato cominada 
à espécie. (TJMG. Apelação Criminal 1.0024.12.036504-4/001, 
Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , 4ª CÂMARA CRIMINAL, 
julgamento em 05/06/2013, publicação da súmula em 
13/06/2013)  
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EMENTA: ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO 
CORPORAL GRAVE - PRELIMINAR - HIGIDEZ MENTAL DO 
ACUSADO - DÚVIDA INEXISTENTE - INCIDENTE DE 
INSANIDADE NÃO INSTAURADO - CERCEAMENTO DE DEFESA 
DESCARACTERIZADO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL - 
IMPOSSIBILIDADE - DOLO DEMONSTRADO - 
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - INVIABILIDADE - 
CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - 
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO 
ESPONTÂNEA - POSSIBLIDADE - RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO. 1. O indeferimento fundamentado da instauração do 
incidente de insanidade mental não ofende o princípio da ampla 
defesa quando não há dúvida sobre a higiene mental do 
acusado. 2. Comprovado o dolo patrimonial por parte do 
recorrente, bem como as agressões sofridas pela vítima, revela-
se inviável a desclassificação pretendida. 3. Há consumação do 
crime de roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave 
quando as lesões se consumam, ainda que não se realize a 
subtração de bens da vítima, em analogia ao entendimento da 
Súmula 610 do Supremo Tribunal Federal. 4. Ante a análise 
equivocada de algumas das circunstâncias judiciais, previstas 
no art. 59 do CP, necessária a redução da pena-base aplicada. 5. 
Ocorrendo a confissão espontânea do acusado, mesmo que 
parcial, e sendo ela utilizada como fundamento para sua 
condenação, imperioso o reconhecimento da atenuante da 
confissão espontânea, nos termos do art. 65, II, "d", do CP. 6. 
Recurso Parcialmente Provido. (TJMG. Apelação Criminal 
1.0693.11.004677-0/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 
3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/04/2013, publicação 
da súmula em 09/05/2013)  
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EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO QUALIFICADO PELA 
LESÃO CORPORAL GRAVE. SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL 
FRUSTRADA. DELITO CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E 
NÃO PROVIDO. 

1. Considera-se consumado o crime de roubo qualificado pela 
lesão corporal grave, ainda que tenha sido frustrada a subtração 
patrimonial. Diante da aplicação analógica da Súmula 610 do 
Supremo Tribunal Federal, a subtração patrimonial perde 
relevância diante do fato de que a vítima foi atingida por um 
disparo de arma de fogo no peito, sofrendo lesão grave. 

2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação 
do embargante nas sanções do artigo 157, § 3º, primeira parte, 
do Código Penal, assim como as penas de 09 (nove) anos de 
reclusão, em regime inicial fechado, e 25 (vinte e cinco) dias-
multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um 
trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato. 

(TJDF. Acórdão n.611415, 19990610003109EIR, Relator: 
ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVÂNIO BARBOSA 
DOS SANTOS, Câmara Criminal, Data de Julgamento: 
13/08/2012, Publicado no DJE: 22/08/2012. Pág.: 70) 

 

 Assim, à semelhança do que se verifica com o crime de 

latrocínio (subtração e morte), se da violência resulta a lesão corporal 

grave, o roubo qualificado pelo resultado está consumado, ainda que a 

subtração do patrimônio alheio não se concretize. 
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 E, no caso dos autos, ressurgiu essa discussão. Relembrando 

o relato dos fatos, o sentenciado e seu comparsa dirigiram-se até a casa da 

vítima, onde ABEL, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma 

faca (auto de exibição e apreensão a fls. 81), exigiu-se a entrega de dinheiro. 

O ofendido recusou-se, razão pela qual ABEL desferiu um golpe contra o 

rosto de Jose Sandoval. Este conseguiu, logo em seguida, segurar a faca e 

desarmar o seu agressor. O coagente desferiu um golpe de madeira no 

ofendido, logrando fuga ABEL e o primeiro. 

 Como se vê, a subtração não se consumou, porque a vítima 

reagiu, mas da violência empregada pelos agentes resultou nela a lesão 

corporal grave retratada no laudo de fls. 146. 

 Nessas condições, todavia, o v. acórdão do Tribunal Paulista 

reconheceu equivocadamente a ocorrência do roubo qualificado tentado: 

 “Provada a autoria e a materialidade do roubo, passo à 

análise da pena imposta. 

 E aqui, a única ressalva à sentença é que deve ser 

reconhecida a tentativa. É sabido o grande dissenso 

jurisprudencial sobre a admissibilidade da tentativa de 

latrocínio e do roubo com resultado lesão grave quando a 

subtração é tentada, mas a lesão ou a morte são 

consumadas. 
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 Contudo, entendo que o tipo do art. 157 está inserido no 

capítulo referente aos crimes contra o patrimônio, de modo 

que seria inviável a punição pelo crime consumado quando 

não há lesão ao patrimônio da vítima. Note-se que 

entendimento diverso afrontaria a isonomia, igualando a 

conduta de quem consuma a subtração daquela que não 

logra a locupletação do patrimônio alheio. 

 Tal entendimento é acolhido na jurisprudência, como 

destaca Delmanto: 

“Se o agente fere gravemente a vítima, mas não 

consegue subtrair a coisa, há só a tentativa do art. 157, 

§3º, primeira parte (TACrSP, Julgados 71/214; TAMG, 

RJTAMG 52/369)  

 Dessa forma, entendo que a pena deve sofrer o 

decréscimo de 1/3 (um terço), tendo em vista que, apesar 

dos autores do delito não terem se locupletado do bem, a 

lesão corporal restou completa, revelando a proximidade 

da consumação, de modo que fica a pena definitivamente 

fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 

bem como ao pagamento de 06 (seis) dias-multa”. 
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 A orientação adota pela Corte Paulista afronta o 

entendimento acima esposado, no sentido de que se tem como consumado 

o crime de roubo qualificado (art. 157, §3º, primeira figura, CP), quando o 

resultado lesão corporal grave ocorre, mesmo que a ofensa patrimonial não 

se verifique, adotando-se o mesmo critério para solucionar a caracterização 

da consumação do crime de latrocínio, quando resulta morte, mas a 

subtração não se realiza, consagrado na doutrina e na jurisprudência, 

inclusive na Súmula nº 610 do STF: “Há crime de latrocínio, quando o 

homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de 

bens da vítima”. 

 Por tais razões, o v. acórdão do Tribunal de Justiça de São 

Paulo contrariou o disposto nos artigos 14, inciso I, e 157, §3º, primeira 

figura, ambos do Código Penal, devendo ser parcialmente cassado, para se 

restaurar os termos da condenação do recorrido em primeiro grau de 

jurisdição. 

 

 

 

 3 – DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL 
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 O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL, no julgamento da APELAÇÃO CRIME N° 70008520157, 8ª 

Câmara Criminal, rel. Des. Sylvio Baptista Neto, j. 09/06/2004 (acórdão 

publicado na Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul n° 240, p-91 – RJTJRS 240/91 – repositório oficial 

credenciadoperanteo Superior Tribunal de Justiça, conforme 

Portarias nºS1/2010-STJ e 4/2010-STJ – cópia em anexo), assim decidiu 

sobre a caracterização da consumação do crime de roubo qualificado pele 

lesão corporal de natureza grave: 

 

“LATROCÍNIO. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. 
VALOR.Em termos de prova convincente, a 
palavra da vítima, evidentemente, prepondera 
sobre a do réu.  Esta preponderância resulta do 
fato de que uma pessoa, sem desvios de 
personalidade, não irá apontar desconhecido 
como autor de um delito, quando isto não 
ocorreu.  E quem é acusado, em geral, procura 
fugir da responsabilidade de seu ato.  Tratando-
se de pessoa idônea, sem qualquer 
animosidade contra o agente, não se poderá 
imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar 
um inocente.  No caso, as declarações das 
vítimas, apresentadas no contraditório, 
informam e convencem sobre o assalto e seu 
co-autor, o apelante. 
LATROCÍNIO. LESÃO CORPORAL GRAVE. 
AUSÊNCIA DE LAUDO. SUPRESSÃO PELA 



 Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
21 

 

 

PROVA ORAL. POSSIBILIDADE.  De acordo 
com o que dispõe o artigo 167 do Código de 
Processo Penal, o exame de corpo de delito, 
em face do desaparecimento de vestígios, pode 
ser suprido pela prova testemunhal, 
principalmente quando corroborada por outros 
elementos de convicção existentes nos autos.  
É o que ocorre na hipótese em julgamento.  A 
informação do pai do menor, atingido por dois 
disparos, dá conta de lesão corporal que 
incapacitou a vítima por mais de trinta dias e lhe 
causou perigo de vida.  Esta informação, 
confirmada pela criança, vem apoiada pela 
cópia da ficha de atendimento ambulatorial.  
São provas convincentes da lesão corporal 
grave que configurou a ocorrência do latrocínio 
(art. 157, 3º, CP). 
LATROCÍNIO. LESÃO CORPORAL GRAVE. 
SUBTRAÇÃO TENTADA. OCORRÊNCIA DE 
CRIME CONSUMADO.  Não se pode falar em 
tentativa de latrocínio, mas fato consumado, 
quando, na subtração tentada, uma vítima 
sofreu lesão corporal grave (art. 157, § 3º, CP).  
Isto porque, sendo o direito à integridade física 
mais importante que o direito sobre as coisas, é 
lógico e necessário admitir, pelo princípio do 
predomínio do meio sobre o fim, que quando 
sobrevém a lesão grave com o fim de lucro, o 
latrocínio, na modalidade citada, está 
consumado, ainda que o agente não logre 
consumar a subtração. 
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DECISÃO: Apelo defensivo desprovido.  Apelo 
ministerial provido com a condenação do 
apelado pelo crime de latrocínio.  Unânime. 

 

APELAÇÃO CRIME 
 

OITAVA CÂMARA CRIMINAL 

Nº 70008520157 
 

COMARCA DE CANOAS 

MINISTÉRIO PÚBLICO  
 

APELANTE-APELADO 

ALEXANDRE BENJAMIN DA SILVA 
HAR  
 

APELANTE-APELADO 

 

A CÓ R DÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos, 
acordam, os Desembargadores da Oitava Câmara 
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, 
em, negando provimento ao apelo defensivo, dá-lo ao 
ministerial, para condenar o apelado pela prática do delito 
previsto no artigo 157, § 3º, primeira parte, do Código 
Penal, impondo-lhe as penas de dez anos de reclusão, 
regime integral fechado, e dez dias-multa no mínimo legal, 
conforme os votos que seguem.  Custas na forma da lei. 

 

Participaram do julgamento, além do 
signatário, os eminentes Desembargadores Alfredo 
Foerster , Presidente, e Marco Antônio Ribeiro de 
Oliveira. 
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Porto Alegre, 09 de junho de 2004. 

 

 

Sylvio Baptista 
Relator 
 

 

R E L AT Ó RI O  

Des. Sylvio Baptista (Relator): 

1.  Alexandre Benjamin da Silva Har foi 
denunciado nas sanções dos arts. 157, § 3º, primeira 
parte, e 340, ambos do Código Penal, (denúncia recebida 
em 18de novembro de 2003), e, após o trâmite do 
procedimento, condenado, por infração do art. 157, § 2º, I, 
c/c o art. 14, II, do Código Penal, às penas de quatro 
anos, um mês e vinte e três dias de reclusão, regime 
aberto e multa, e, pela comunicação falsa de crime, à 
pena de multa.  Em 25 de outubro de 2003, à noite, 
praticou um assalto na Padaria Gilvane, localizadana Av. 
Rio Grande do Sul, onde efetuou dois disparos de arma 
de fogo em direção a Raul Roque da Silva, de 9 anos, o 
qual resultou com traumatismo torácico.  Na ocasião, o 
proprietário, Gilvane Luiz, ao abriu a porta do 
estabelecimento para sair, o menor o fez na frente, 
oportunidade que foi rendido e atingido.  Gilvane revidou 
os disparos e acertou Alexandre na perna.  no Plantão do 
Hospital Cristo Redentor, acionou a autoridade policial, 
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comunicando a ocorrência de um roubo, que sabia não ter 
se verificado. 

Inconformadas com a decisão, a Acusação e a 
Defesa apelaram.  Em suas razões, a Promotora de 
Justiça pediu a condenação do recorrido pelo roubo 
qualificado pelas lesões graves.  A Defensora, por sua 
vez, requereu a absolvição do apelante, alegando que a 
prova era insuficiente, para embasar uma condenação.  
Em contra-razões, as partes se manifestaram pela 
manutenção da decisão atacada. 

Nesta instância, em parecer escrito, o 
Procurador de Justiça opinou pelo provimento do recurso 
ministerial e desprovimento do defensivo. 

 

 

V O TO S 

Des. Sylvio Baptista (Relator): 

2.  Examino inicialmente, por mais abrangente, 
o apelo defensivo, para lhe negar provimento.  A prova, 
como salientou a ilustre julgadora, dra.Niria Gomes 
Franceschina, mostrou-se segura a respeito do fato 
delituoso e da autoria, esta recaindo na pessoa do 
apelante. 

Tendo em vista que os argumentos do recurso 
já foram examinados na decisão de primeiro grau, 
permito-me transcrever a fundamentação da sentença.  
Em primeiro lugar, porque com ela concordo.  Depois, 
fazendo-o, homenageio o trabalho da colega e evito a 
tautologia.  Disse a Magistrada: 
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“A materialidade vem informada através do 
registro de ocorrência de fls. 16/17 e na ficha de 
atendimento ambulatorial de fls. 19/20. 

A autoria não foi suportada pelo acusado.  
Disse, em síntese, que passava pela frente da padaria 
quando viu um rapaz correndo.  A seguir, escutou um 
disparo e depois mais quatro ou cinco, sendo atingido por 
dois, estando ainda com uma bala na perna.  Atingido, 
olhou para o lado e viu o menino caído.  O interrogando e 
o menino foram atingidos pelos disparos efetuados por 
Gilvan, o dono da padaria.  Gilvan atirava com um 
revólver calibre 38, cinco janelas.  Desmaiou, em razão 
dos tiros que lhe atingiram, não sabendo quem lhe levou 
para o Hospital Cristo Redentor, onde ficou hospitalizado 
cerca de uma semana.  Naquele local ninguém lhe 
perguntou em que circunstâncias fora baleado.  Não nega 
que fez uma comunicação de ocorrência naquele hospital, 
porém não lembra o que falou.  Manifesta preocupação 
por não saber se a bala que está no menino também será 
periciada, pois diz que não efetuou os disparos que o 
atingiram.  Quem os efetuou foi o próprio pai da criança 
(fls. 71/73). 

Gilvane relatou que já havia fechado a padaria 
e deixara a porta entreaberta porque já ia sair.  Entrou no 
escritório para pegar sua esposa e viu seu filho saindo em 
direção à porta.  Logo a seguir, o assaltante entrou na 
padaria trazendo seu filho agarrado pelo pescoço, 
segurando um revólver na mão esquerda.  O depoente 
bateu a porta do escritório e já escutou um disparo.  
Quando foi sair do escritório levou a mão no bolso de sua 
calça onde estava o seu revólver calibre 38, momento em 
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que o acusado fez outro disparo, já estando, a essa altura, 
longe do menino, tentando sair.  Após o segundo disparo, 
seu filho saiu meio que engatinhando.  Depois do segundo 
disparo efetuado pelo réu, o depoente efetuou três 
disparos seguidos.  O acusado saiu meio que mancando e 
correndo.  Sua esposa começou a gritar.  Voltou para ver 
o que havia acontecido com o seu filho.  Seu filho foi 
atingido por um tiro acima do mamilo esquerdo e a bala 
está alojada em seu pulmão.  Por enquanto, os médicos 
não recomendam a retirada dessa bala.  O outro tiro 
atingiu no ombro e saiu embaixo da axila direita.  Ele ficou 
seis dias na UTI e vinte e um dias no hospital.  O acusado 
não chegou a se apossar de nenhum bem do 
estabelecimento e também não chegou a anunciar que se 
tratava de um assalto.  Depois de telefonar para todos os 
hospitais do estado, localizou o réu no hospital Cristo 
Redentor onde foi com a polícia para fazer o 
reconhecimento.  Que o depoente somente tem o revólver 
mencionado e o entregou na DP.  Com certeza, os tiros 
que atingiram seu filho foram desferidos pelo acusado.  
Quando do primeiro disparo efetuado pelo acusado ele 
segurava seu filho pelo pescoço com a mão direita e a 
arma estava na mão esquerda do mesmo.  Que o 
depoente somente atirou quando seu filho saiu de perto 
do acusado e engatinhava na sua direção.  Quando o 
acusado saiu do estabelecimento ele ainda efetuou um 
terceiro disparo que atingiu a calça do depoente de 
raspão e se alojou em uma máquina assadora de frangos.  
Na sala de audiências, reconheceu o réu como sendo o 
"assaltante" referido em suas declarações (fls. 89/90). 

A outra vítima, o menino, relatou que estava 
na rua, pertinho da porta, quando chegaram dois 
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indivíduos, um deles com boné vermelho na cabeça e o 
outro com um capuz na cabeça que ficava tapando o 
rosto.  O indivíduo que estava com o boné na cabeça, 
apontando-lhe um revólver, falou: "guri abre esta porta é 
um assalto".  Tal indivíduo lhe pegou pelo pescoço, 
apertando-o.  O depoente abriu a porta da padaria e o 
indivíduo entrou lhe levando consigo.  Quando seu pai 
abriu a porta do escritório o indivíduo se assustou e deu 
um tiro que lhe atingiu nas proximidades de sua axila 
esquerda (mostra o ferimento), atingindo-lhe também com 
outro tiro que entrou no seu ombro direito e saiu na parte 
lateral direita de suas costas (mostra os ferimentos).  
Atingido, ficou meio "abaixadinho" e foi tentar correr de 
"ladinho" na direção do seu pai.  O Alexandre deu outro 
tiro que passou de raspão na sua cabeça.  Que seu pai 
efetuou quatro disparos, sendo que um pegou no vidro e 
três acertaram "nele" (no réu).  Que o outro indivíduo 
entrou agachado no estabelecimento, onde a câmara não 
vê, e no primeiro tiro tratou de sair fora.  Está fazendo 
tratamento psicológico, em razão do ocorrido.  Passou a 
ter muito medo dos maloqueiros.  Acha que vão lhe fazer 
mal.Antes do acontecimento, levava a vida normal, ia na 
escola, brincava com seus amiguinhos (fls. 91/92). 

A testemunha Cátia, a sua vez, narrou que já 
iam sair da padaria quando o fato aconteceu.  Estava 
atrás do balcão ajeitando umas coisas.  Raul havia saído 
para o lado de fora.  Quando olhou para a porta já vinha 
Raul segurado pelo pescoço por Alexandre, o qual tinha 
um revólver na mão esquerda.  Raul não aparentava estar 
ferido, nesse momento.  Não sabe se Alexandre se 
assustou com a saída de Gilvane do escritório.  Então, 
houve um disparo.  No total foram vários.  Acha que o 
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menino foi ferido no primeiro disparo por causa do grito 
que ouviu.  Depois, chegou a ver o menino engatinhando 
pelo chão em direção ao escritório.  A mãe juntou a 
criança no chão e a levou para o local onde estava a 
depoente.  No primeiro tiro o meninoestava na frente do 
acusado, segurado por ele e Gilvane estava saindo do 
escritório.  Por conhecer o acusado, afirma que ele é 
canhoto.  Gilvane chegou a sair do interior da padaria, 
mas voltou em função dos gritos para socorrer o menino.  
No dia dos fatos, não havia fitas de gravação nos 
monitores existentes na padaria.  Que saiba,Gilvane 
sempre teve somente um revólver.  Conhece o réu há 
vários anos e se dá bem com o mesmo.  Com certeza, 
quem entrou na padaria segurando Raul pelo pescoço foi 
o réu.  Não viu mais alguém entrar (fls. 93/94). 

Essa, em suma, a prova produzida e que 
autoriza a responsabilização do acusado, o qual 
apresentou versão fantasiosa para os fatos, não podendo, 
portanto, prevalecer sua negativa pura e simples. 

Com relação ao primeiro fato as vítimas 
narraram com detalhes o evento criminoso e apontaram o 
réu, com segurança, como sendo o seu autor.  Nada há 
nos autos indicando que o apontem gratuitamente.  Some-
se a isso o depoimento da testemunha, pessoa que 
mantinha relação de amizade com o acusado, a qual 
também assegurou que foi o réu o indivíduo que adentrou 
no estabelecimento com a vítima Raul rendida. 

Logo, sua “versão” é totalmente destituída de 
fundamento. 
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Diante desse contexto, o que cumpre é valorar 
adequadamente as declarações das vítimas e da 
testemunha, as quais, a meu ver, são suficientes para 
fundamentar decreto de reprovação da conduta do 
acusado, não remanescendo qualquer dúvida acerca da 
autoria da tentativa de subtração. 

No que tange à autoria dos disparos que 
vitimaram o menino, também cumpre valorar os 
depoimentos das vítimas, através dos quais é possível 
concluir que o réu foi o autor dos tiros que atingiram a 
criança.  Isso porque, quando Gilvane efetuou o primeiro 
disparo seu filho já "engatinhava" na sua direção, 
cumprindo sublinhar que o menino relatou que o primeiro 
disparo que lhe atingiu foi desferido pelo réu no momento 
em que seu pai abriu a porta do escritório.  Depois, o 
acusado, segundo a vítima Raul, ainda lhe atingiu com 
mais um tiro... 

Com relação ao segundo fato imputado o réu 
também merece a censura penal.  Em seu interrogatório 
confirmou que efetuou uma comunicação de ocorrência 
no Hospital Cristo Redentor.  Alegou, porém, não lembrar 
o que declarou, na oportunidade. 

O documento de fls. 16/17 dá conta que o réu 
comunicou ter sido vítima de uma tentativa de assalto, 
crime que, evidentemente, sabia não ter ocorrido, pois 
como analisado no primeiro fato descrito, restou 
demonstrado exatamente o contrário, ou seja, ele é que 
foi autor de delito patrimonial. 

O fato de não ter assinado aquele documento 
não lhe exime de responsabilidade.  Isso porque, além de 
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ter confirmado que fez uma comunicação de ocorrência, 
nada há nos autos indicando que o referido documento 
não retrate o que declarado pelo acusado. 

Por último, no que tange ao apenamento dos 
dois delitos, fixo que não incide a atenuante da 
menoridade relativa, pois o réu, na data dos fatos, contava 
com 21 anos de idade.” 

 

3.  O entendimento da Juíza de Direito a 
respeito do valor da palavra da vítima como prova 
condenatória é também o meu: 

“A palavra da vítima, dada em juízo, 
incriminando de forma segura e firme o acusado, é 
suficiente como prova condenatória, especialmente 
quando não se apontam elementos concretos que 
permitam suspeitar de equívoco, sugestão, ou má-fé. Esta 
preponderância resulta do fato de que uma pessoa não irá 
acusar desconhecidos da prática de uma subtração, 
quando esta não ocorreu. Não se pode argumentar de 
acusação motivada por vingança ou qualquer outro 
motivo, quando os envolvidos, como é o caso em tela, não 
mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, 
quando são desconhecidos entre si.” (Apelação 
70007681190 etc.). 

 

4.  Por outro lado, o recurso ministerial 
procede.  Penso diferentemente da Magistrada, pois 
entendo que a prova testemunhal, somada a outros 
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elementos, pode substituir a perícia, como, aliás, prevê do 
artigo 167 do Código de Processo Penal. 

Neste sentido, os tribunais, de forma unânime, 
se manifestam, não fazendo nenhuma distinção ou 
ressalva.  Exemplo: 

“O exame de corpo de delito, em face do 
desaparecimento de vestígios, pode ser suprido pela 
prova testemunhal (art. 167 do CPP) (STF, Rel. Rodrigues 
Alckmin).Não sendo possível exame de corpo de delito, a 
prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta, mormente se 
corroborada nos demais elementos de convicção 
existentes nos autos e reconhecidos pela sentença (STJ, 
Rel. Edson Vidigal).  Se desaparecidos os vestígios do 
cometimento delitivo, dispensável o exame de corpo de 
delito dada a impossibilidade de sua realização.  Assim, 
surge em linha supletiva a prova testemunhal como hábil 
à comprovação do crime investigado (TASP, Rel. Eduardo 
Goulart).  Nos delitos que deixam vestígios, tais como os 
de lesão da integridade corporal, tem-se por indispensável 
o exame de corpo de delito, salvo se desaparecerem os 
sinais, caso em que se admite o suplemento mediante 
prova testemunhal (TASP, Rel. Ricardo Dip).  Não há falar 
em nulidade por falta de perícia, quando a realidade das 
lesões venha comprovada pela prova testemunhal e 
apresentação da vítima a pronto-socorro, elementos de 
convicção que suprem o exame de corpo de delito que 
não foi possível realizar (TASP, Rel. Diwaldo Sampaio).  
O corpo de delito não se confunde com o corpo da vítima.  
E o conjunto de elementos sensíveis do fato criminoso 
(João Mendes).  A Constituição, era decorrência da busca 
da verdade real enseja a produção de qualquer prova, 
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desde que não obtida por meio ilícito (art. 5º, LVI) (STJ, 
Rel. Luiz Vicente Cernicchiaro).” (in Código de Processo 
Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, ed. RT, 1999, 
pág. 1.739). 

 

5.  Na hipótese em julgamento, a cópia da 
ficha de atendimento ambulatorial dá conta que a vítima 
foi atendida em razão de ferimento com arma de fogo, 
sofrendo traumatismo torácico, porque a bala adentrou 
acima do mamilo (fl. 19). 

A vítima Raul, inclusive mostrando as 
cicatrizes dos dois tiros sofridos, confirmou a lesão 
corporal, mas, em razão de sua tenra idade, não deu 
detalhes da mesma ou da sua recuperação.  Quem falou 
a respeito foi seu pai que afirmou: “Seu filho foi atingido 
por um tiro acima do mamilo esquerdo e a bala está 
alojada em seu pulmão.Por enquanto, os médicos não 
recomendam a retirada dessa bala.  O outro tiro atingiu no 
ombro e saiu embaixo da axila direita.  Ele ficou seis dias 
na UTI e vinte e um dias no hospital.“ 

Portanto, a prova, através da informação 
hospitalar, da vítima e de seu pai, é convincente em dar 
conta que Raul sofreu lesão corporal grave em duas 
modalidades: incapacidade para as ocupações habituais 
por mais de trinta dias (inciso I do art. 129 do CP) e perigo 
de vida (inciso II). 

 

6.  Definido que a vítima sofreu lesão corporal 
grave, digo que, embora a subtração tenha ficado na 
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tentativa, aconteceu o latrocínio previsto na primeira parte 
do parágrafo 3º do artigo 157 do Código Penal.  Defendo: 

“Não se pode falar em tentativa de latrocínio 
no roubo, em que ocorreu, como resultado, lesão corporal 
grave (CP, art. 157, § 3º, 1ª parte).Isto porque, sendo o 
direito à integridade física mais importante que o direito 
sobre as coisas, é lógico e necessário admitir, pelo 
princípio do predomínio do meio sobre o fim, que quando 
sobrevém à lesão grave com o fim de lucro, o latrocínio, 
na modalidade citada, está consumado, ainda que o 
agente não logre consumar a subtração.” (Apelação 
70001738079 etc.). 

É o pensamento que se colhe na 
jurisprudência desta Corte: 

“No roubo, como no latrocínio, o elemento que 
prepondera para dar-se o crime como consumado é a 
violência à pessoa.  Assim, verificado o evento lesivo à 
integridade corporal, não importa a ausência da efetiva 
subtração material para que se configure "crime 
consumado".  Havendo a consumação do crime-meio 
(lesões corporais graves) e não consumação ou início do 
crime-fim (roubo) ocorre, para efeito de medida de 
reprovabilidade, crime complexo consumado.” (Apelação 
697224087, 2ª Câmara, Rel. Antônio Carlos Netto de 
Mangabeira).  “O resultado, lesão corporal grave, é 
elementar prevista no § 3º, primeira parte, do art. 157 do 
CP, motivo suficiente para afastar a tentativa, sendo 
irrelevante se o agente teve, ou não, sucesso na sua 
intenção subjetiva de subtrair bens da vítima.O crime se 
consuma pelo resultado, ou seja, pelo emprego da 
violência que resultou nas lesões graves constatadas na 
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vítima.” (Apelação 699131199, 8ª Câmara, Rel. Carlos 
Saldanha Legendre). 

 

7.  No refazimento da punição, aproveitando a 
análise das circunstâncias judiciais feitas pela Juíza de 
Direito e ressaltando que as conseqüências do fato para a 
pequena vítima foram sérias: contou ela que faz 
tratamento psicológico, fixo a pena-base em 10 anos de 
reclusão, em regime fechado.  A multa é mantida. 

 

8.  Assim, nos termos supra, nego provimento 
ao apelo defensivo e dou-o ao ministerial, para condenar 
o apelado pela prática do delito previsto no artigo 157, § 
3º, primeira parte, do Código Penal, impondo-lhe as penas 
de dez anos de reclusão, regime integral fechado, e dez 
dias-multa no mínimo legal. 

 

Sylvio Baptista 

Relator 

 

 

Des. Marco Antônio Ribeiro de Oliveira(Revisor): 

Acompanho o Relator em seu voto. 
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Des. Alfredo Foerster(Vogal): 

Também acompanho o Relator”. 

 

 Como se vê, exsurge a divergência jurisprudencial pela 

prolação do v. acórdão do Tribunal Paulista. 

 

 

 - COMPARAÇÃO ANALÍTICA 

 

 Para o acórdão recorrido: 

 “Provada a autoria e a materialidade do roubo, passo à 

análise da pena imposta. 

 E aqui, a única ressalva à sentença é que deve ser 

reconhecida a tentativa. É sabido o grande dissenso 

jurisprudencial sobre a admissibilidade da tentativa de 

latrocínio e do roubo com resultado lesão grave quando a 

subtração é tentada, mas a lesão ou a morte são 

consumadas. 

 Contudo, entendo que o tipo do art. 157 está inserido no 

capítulo referente aos crimes contra o patrimônio, de modo 
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que seria inviável a punição pelo crime consumado quando 

não há lesão ao patrimônio da vítima. Note-se que 

entendimento diverso afrontaria a isonomia, igualando a 

conduta de quem consuma a subtração daquela que não 

logra a locupletação do patrimônio alheio. 

 Tal entendimento é acolhido na jurisprudência, como 

destaca Delmanto: 

“Se o agente fere gravemente a vítima, mas não 

consegue subtrair a coisa, há só a tentativa do art. 

157, §3º, primeira parte (TACrSP, Julgados 71/214; 

TAMG, RJTAMG 52/369)  

 Dessa forma, entendo que a pena deve sofrer o 

decréscimo de 1/3 (um terço), tendo em vista que, 

apesar dos autores do delito não terem se locupletado do 

bem, a lesão corporal restou completa, revelando a 

proximidade da consumação, de modo que fica a pena 

definitivamente fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) 

meses de reclusão, bem como ao pagamento de 06 (seis) 

dias-multa”. 

 

 Já para o aresto paradigma: 
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 “6.Definido que a vítima sofreu lesão corporal grave, 

digo que, embora a subtração tenha ficado na tentativa, 

aconteceu o latrocínio previsto na primeira parte do 

parágrafo 3º do artigo 157 do Código Penal.  Defendo: 

“Não se pode falar em tentativa de latrocínio no 

roubo, em que ocorreu, como resultado, lesão 

corporal grave (CP, art. 157, § 3º, 1ª parte).Isto 

porque, sendo o direito à integridade física mais 

importante que o direito sobre as coisas, é lógico e 

necessário admitir, pelo princípio do predomínio do 

meio sobre o fim, que quando sobrevém à lesão grave 

com o fim de lucro, o latrocínio, na modalidade citada, 

está consumado, ainda que o agente não logre 

consumar a subtração.” (Apelação 70001738079 etc.). 

 

 É o pensamento que se colhe na jurisprudência desta 

Corte: 

“No roubo, como no latrocínio, o elemento que 

prepondera para dar-se o crime como consumado é a 

violência à pessoa.  Assim, verificado o evento lesivo à 

integridade corporal, não importa a ausência da 

efetiva subtração material para que se configure 

"crime consumado".  Havendo a consumação do 
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crime-meio (lesões corporais graves) e não 

consumação ou início do crime-fim (roubo) ocorre, 

para efeito de medida de reprovabilidade, crime 

complexo consumado.” (Apelação 697224087, 2ª 

Câmara, Rel. Antônio Carlos Netto de Mangabeira).  “O 

resultado, lesão corporal grave, é elementar prevista 

no § 3º, primeira parte, do art. 157 do CP, motivo 

suficiente para afastar a tentativa, sendo irrelevante 

se o agente teve, ou não, sucesso na sua intenção 

subjetiva de subtrair bens da vítima.O crime se 

consuma pelo resultado, ou seja, pelo emprego da 

violência que resultou nas lesões graves constatadas 

na vítima.” (Apelação 699131199, 8ª Câmara, Rel. 

Carlos Saldanha Legendre)”. 

 

 Como se depreende dos trechos destacados, os dois julgados 

cuidam da mesma questão jurídica, ou seja, se há roubo qualificado pelo 

resultado consumado quando ocorre a lesão corporal grave, mas a 

subtração não se verifica. Os entendimentos, contudo, são divergentes, uma 

vez que o acórdão impugnado sustenta que “o tipo do art. 157 está 

inserido no capítulo referente aos crimes contra o patrimônio, de 

modo que seria inviável a punição pelo crime consumado quando não 

há lesão ao patrimônio da vítima”, enquanto que o aresto paradigma, 

com orientação contrária, conclui “No roubo, como no latrocínio, o 
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elemento que prepondera para dar-se o crime como consumado é a 

violência à pessoa.  Assim, verificado o evento lesivo à integridade 

corporal, não importa a ausência da efetiva subtração material para 

que se configure "crime consumado". 

 Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos também a 

orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Rio Grande de Sul, para 

caracterizar como consumado o roubo qualificado pela lesão corporal 

grave, restaurando-se as penas aplicadas em primeiro grau de jurisdição.  

 

 

 

 4 – PEDIDO DE REFORMA 

 

 Diante do exposto, aguarda esta Procuradoria-geral de Justiça 

o processamento do presente Recurso Especial por essa Egrégia 

Presidência, remetendo-se os autos para o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, para conhecimento e provimento, cassando-se em parte o v. 

acórdão, para restaurar a condenação do recorrido A.J.S., por infração ao 

art. 157, §3º, primeira figura, do Código Penal, bem como as penas aplicadas 

em primeiro grau de jurisdição, afastando-se o reconhecimento de sua 

forma tentada. 
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 São Paulo, 18 de novembro de 2013. 

 

 

JORGE ASSAF MALULY 

PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 

 

 


