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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é 

do Superior Tribunal de Justiça. 
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O delito de latrocínio se consuma com a morte da vítima, ainda que 

não concretizada a subtração dos bens. Na tentativa de latrocínio o 

iter criminis a ser considerado para fins de redução da pena deve 
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exclusivamente a posse dos bens que se pretendia subtrair.  
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

 

Apelação Criminal nº 1504598-65.2018.8.26.0462  

 

 

 

 

    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

autos de Apelação Criminal nº 1504598-65.2018.8.26.0462, em que figura 

como apelante DAVID RODRIGUES DA SILVA e RAFAEL WESLEY NUNES, 

vem perante Vossa Excelência, com fundamento no art. 105, inciso III, 

alínea “a”, da Constituição Federal, art. 255, § 2o, do RISTJ e art. 1.029 do 

Código de Processo Civil, interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelos motivos adiante aduzidos: 

 

 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS 

 

  Os réus foram condenados, em primeiro grau, como incursos 

no artigo 157, §3º, inciso II, c.c. os artigos 14, II e 70, segunda parte, todos 

do Código Penal, às penas 20 anos de reclusão e 10 dias multa (vítima 

Cibele) e 18 anos e 08 meses de reclusão e 09 dias-multa (vítima Alan).  

 

 A r. sentença de primeiro grau, conforme fls. 328 e 330, 

entendeu pela aplicação do concurso formal imperfeito, já que os réus 
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efetuaram disparos de arma de fogo contra as duas vítimas, lesionando-

as; bem como aplicou a fração de 1/3 pela tentativa, expressamente 

fundamentando  o iter criminis percorrido, restando as vítimas atingidas 

efetivamente pelos disparos de arma de fogo, somente não se 

consumando as mortes por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.  

Referidos entendimentos foram acolhidos pelo Relator designado, cujo 

voto, contudo, restou vencido. 

 

Constou expressamente do relatório do v. acórdão, ora 

recorrido, a fls. 426/427: 

 

“1. Adotado o relatório constante do voto proferido pelo E. 

Relator designado, registra-se mais, que os apelantes foram 

condenados pelo delito de latrocínio tentado em concurso 

formal improprio. Segundo os termos da denúncia, nas 

condições de tempo e local descritas, os ofendidos, numa 

motocicleta, observaram a aproximação suspeita de outra 

moto com duas pessoas. Então: “Alan acelerou sua 

motocicleta, no intuito de preservar seu patrimônio, momento 

em que os denunciados passaram a persegui-los, efetuando 

ao menos três disparos de arma de fogo em direção as 

vítimas, os quais atingiram tanto o condutor quanto a 

passageira. Somente não atingiram o momento consumativo 

do crime de latrocínio em razão da fuga das vítimas e do erro 

de pontaria ao disparar a arma de fogo, alvejando os 

ofendidos em regiões não letais, o que impediu que 

subtraíssem o bem e ocasionassem a morte”.  

 

2. A sentença reconheceu a configuração do denominado 

latrocínio tentado. Depois de historiar o conjunto probatório, 

a decisão estabeleceu, textualmente: “Para configurar a 

tentativa de latrocínio, basta que os réus tenham agido com 

dolo de matar para subtrair e que, por circunstancias alheias 
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a sua vontade, não se consumou o evento morte (no caso os 

ofendidos foram atingidos pelos disparos de arma de fogo em 

região não vital do corpo; fuga das vítimas; e socorro 

prestado por populares). Logo, a violência empregada pelos 

acusados era suscetível de provocar a morte, portanto 

começo de execução do tipo. Outrossim, como é sabido, o 

roubo consumado aliado ao homicídio tentado configura a 

tentativa de latrocínio” (v. sentença).”  

 

Ao julgar a apelação da defesa, por maioria de votos, a C. 1ª 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, afastou o 

concurso formal impróprio, redimensionando a pena imposta. Aqui 

cumpre observar, conforme já informado, que o voto vencido é 

manifestamente consoante as presentes teses recursais que serão 

apresentadas.  

 

Conforme ementa do v. acórdão ora recorrido: "Por maioria 

de votos, acolheram os recursos em maior extensão, para excluir o 

concurso formal e determinar as penas em oito anos de reclusão em 

sistema fechado, e pagamento de seis diárias de multa, vencido o Relator 

que dava provimento parcial aos recursos", de conformidade com o voto 

do Desembargador Relator Márcio Bártoli. Eis a íntegra do v. acórdão: 
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   O Ministério Público do Estado de São Paulo opôs embargos 

de declaração já que o voto vencedor do acórdão, mesmo reconhecendo a 

existência do latrocínio tentado, e mesmo reconhecendo expressamente 

que os réus alvejaram ambas as vítimas, desejando matá-las, acabou por 

afastar o concurso formal imperfeito.  

 

Também foi objeto de embargos de declaração o iter criminis 

a ser considerado quanto à tentativa, já que o v. acórdão, ao fixar a pena, 

limitou-se a fundamentar que os bens não teriam sido apossados pelos 

roubadores, deixando de considerar que, na verdade, a fração a ser 

empregada deveria levar em consideração que ambas as vítimas restaram 

alvejadas por disparos de arma de fogo, ou seja, maior proximidade com a 

consumação do crime, nos moldes do que havia sido anteriormente 

reconhecido pela r. sentença condenatória.  

 

  Em que pese à oposição de embargos de declaração, a C. 

Câmara se limitou a rejeitar os embargos e reiterar o acórdão. Nesse 

aspecto, aplicável ao caso o artigo 1.025 do Código de Processo Penal: 

 

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos 

que o embargante suscitou, para fins de pré-
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questionamento, ainda que os embargos de declaração 

sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior 

considere existentes erro, omissão, contradição ou 

obscuridade. 

 

  Eis o teor do v. acórdão que rejeitou os embargos de 

declaração Ministeriais: 
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Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou e negou 

vigência ao disposto nos artigos 14, inciso II, parágrafo único; 70 e 157, 

§3º, inciso II, todos do Código Penal, autorizando o presente 

inconformismo, com base na alínea “a” do inciso III do art. 105 da CF, com 

as seguintes teses: 

 

 

 

 

2 – 

PREQUESTIONAM

ENTO E 

ADMISSIBILIDADE 

 

 O 

presente recurso 

especial é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade 

recursal.  

 

 Salienta-se que os temas recursais já estão devidamente 

prequestionados desde a r. sentença condenatória, que fundamentou a 

aplicação do concurso formal imperfeito aos fatos, bem como a aplicação 

da fração mínima da tentativa pelo fato de as vítimas restarem lesionadas 

pelos disparos de arma de fogo.  

 

 Referidos temas foram tratados no v. acórdão recorrido 

(que entendeu inaplicável o concurso formal de crimes ao latrocínio e que 

a tentativa deveria levar em consideração a posse da res furtivae), e 

também no voto vencido da lavra do Exmo Desembargador Diniz 

Tese I - LATROCÍNIO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. 
CONCURSO FORMAL IMPERFEITO. 

Reconhecido pelo v. acórdão o latrocínio tentado, contra 
duas vítimas lesionadas por disparos de arma de fogo, não 
há que se falar em crime único, restando aplicável a regra 
do artigo 70, segunda parte, do Código Penal. 

 

Tese II - LATROCÍNIO. TENTATIVA CRUENTA.  ITER 
CRIMINIS. O delito de latrocínio se consuma com a morte 
da vítima, ainda que não concretizada a subtração dos 
bens. Na tentativa de latrocínio o iter criminis a ser 
considerado deve levar em conta a proximidade com o 
resultado morte, e não exclusivamente a posse dos bens 
que se pretendia subtrair. 
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Fernando Ferreira da Cruz (que, nos exatos moldes defendidos pelo 

Ministério Público, considerou que o caso se enquadra no concurso formal 

impróprio de crimes, e que a fração de redução da tentativa deveria levar 

em consideração o iter criminis percorrido, com lesões efetivas nas 

vítimas). Ainda, referidos temas foram objetos de embargos de declaração 

Ministerial, aplicando-se, também, a regra do artigo 1025 do Código de 

Processo Penal. 

 

 Por fim, cumpre salientar que não se pretende qualquer 

reexame de provas no presente caso, não havendo violação à Súmula 

07/STJ, portanto. 

 

 Os fatos estão expressamente reconhecidos pela r. 

sentença e pelo v. acórdão (tanto no voto vencedor como vencido) e não 

são objeto de qualquer questionamento no presente recurso. A respeito, 

o v. acórdão, nos mesmos moldes da r. sentença condenatória, 

reconheceu expressamente que houve tentativa de latrocínio no caso 

em análise, e que os agentes efetuaram vários disparos de arma de fogo 

lesionando efetivamente as duas vítimas do crime.  

 

 As teses recursais referem-se exclusivamente a matérias de 

direito. 

 

 Enquanto a r. sentença aplicou o concurso formal 

imperfeito por se tratar de duas vítimas lesionadas, o v. acórdão entendeu 

que o latrocínio leva em consideração os bens subtraídos e, dessa forma, 

para o acórdão recorrido, a quantidade de vítimas alvejadas (no caso 

duas) não implicaria em multiplicidade de crimes, nem em aplicação de 

concurso formal. Aqui a primeira tese recursal, puramente de direito, já 

que não há qualquer discussão sobre fatos (os fatos já restaram 

expressamente reconhecidos pelo v. acórdão e não serão debatidos). 
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 Da mesma forma, o v. acórdão recorrido entendeu que a 

fração de redução da tentativa deveria levar em consideração a posse dos 

bens.  Aqui, mais uma vez, não se busca reexame de circunstâncias ou de 

elementos. Os fatos estão reconhecidos pelo v. acórdão (vítimas 

efetivamente alvejadas por disparos de arma de fogo). O que se busca é 

que reste afastado o entendimento jurídico do acórdão de que a fixação 

de pena, na tentativa de latrocínio, deve levar em consideração a 

proximidade com a posse dos bens, para que seja então acolhida a tese 

estritamente jurídica de que a tentativa, no latrocínio, deve levar em 

consideração a proximidade com o evento morte.  

 

 

3– DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO DE 

LEI FEDERAL (artigos 70, segunda parte, e 157, §3º, inciso II, ambos do 

Código Penal) 

 

 Tese I - LATROCÍNIO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL 

IMPERFEITO. Reconhecido pelo v. acórdão o latrocínio tentado, contra duas 

vítimas lesionadas por disparos de arma de fogo, não há que se falar em 

crime único, restando aplicável a regra do artigo 70, segunda parte, do 

Código Penal. 

. 

 

O art. 70, do Código Penal, está assim redigido: 

 

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, 
pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a 
mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma 
delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até 
metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, 
se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes 
resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no 
artigo anterior. 
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    Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro 

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

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

decide em sentido diametralmente oposto ao que nela está expresso e 

claro” (RTJ 48/788). 

 

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

o julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à 

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

63.816, RTJ 51/126). 

 

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

contrariou ou mesmo negou vigência a esse dispositivo de lei federal ao 

consignar que a quantidade de vítimas atingidas por disparos de arma de 

fogo, no crime já reconhecido como de latrocínio tentado, não interfere na 

quantidade de crimes praticados.  

 

   O v. acórdão recorrido expressamente reconheceu que os ora 

recorridos, visando à subtração de bens, efetuaram disparos de arma de 

fogo contra as duas vítimas, lesionando-as, somente não consumando 

suas mortes por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. 

 

Enquanto a r. sentença de primeiro grau aplicou o concurso 

formal imperfeito por se tratar de duas vítimas lesionadas, o voto 

vencedor do acórdão, mesmo reconhecendo que os réus atiraram contra 

as duas vítimas em tentativa de latrocínio, ou seja, desejando mata-las 

para a subtração de bens, considerou que a quantidade de vítimas 
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efetivamente alvejadas não implicaria em multiplicidade de crimes, nem 

em aplicação do concurso formal imperfeito. Aqui a primeira tese recursal, 

puramente de direito, já que não há qualquer discussão sobre fatos (os 

fatos já restaram expressamente reconhecidos pelo v. acórdão e não 

serão debatidos). 

 

    Com efeito, constatada a prática de violação ao bem jurídico 

tutelado de mais de uma vítima, por meio de uma só ação, resta aplicável 

o concurso formal imperfeito de crimes, nos moldes da fundamentação da 

r. sentença condenatória, devendo ser aplicada a regra do art. 70, segunda 

parte, do Código Penal.  

  

 O latrocínio é crime complexo, resultante da reunião dos 

delitos de roubo e de homicídio. Conforme já reconhecido pela 

jurisprudência pátria, o agente que mata, para subtrair bens, incorre no 

crime em questão, ainda que a subtração não reste efetivada. 

 

 Nesses moldes a Súmula 610 do E. STF dispõe: “Há crime de 

latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o 

agente a subtração de bens da vítima.” 

 

 Dessa premissa decorre logicamente a conclusão de que, nos 

moldes consignados pela jurisprudência pátria, a quantidade de 

latrocínios praticados tem que levar em consideração o número de vítimas 

do resultado morte.  

 

Reconhecido pelo acórdão que os réus atiraram 

seguidamente contra as duas vítimas que estavam eu uma motocicleta, 

desejando suas mortes para a subtração dos bens, há dois delitos de 

latrocínio, em concurso forma imperfeito.  
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 Aqui, cumpre consignar que o voto vencido, da lavra do Exmo 

Desembargador DINIZ FERNANDO Ferreira da Cruz havia tratado da 

matéria, admitindo que no caso incidiria a regra do concurso formal 

imperfeito de crimes.  

 

 O entendimento do v. acórdão, em seu voto vencedor, 

contudo, contraria frontalmente a orientação jurisprudencial sobre a 

matéria, já que, no crime de latrocínio, conforme sedimentado pelo C. STJ, 

resta aplicável a regra do concurso formal imperfeito de crimes no caso de 

multiplicidade de vítimas lesionadas, pois a consumação delitiva leva em 

consideração o evento final desejado morte, e não apenas a obtenção da 

posse dos bens que se pretendia subtrair. 

 

 

 A respeito, assim vem decidindo o C. Superior Tribunal de 

Justiça: 

 

“RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. CONFIGURAÇÃO. 

INCONTROVERSA EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI. 

CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. RECONHECIMENTO. DUAS 

SUBTRAÇÕES. DUAS VÍTIMAS DO EVENTO MORTE (UM 

CONSUMADO E UM TENTADO). DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. 

RECURSO PROVIDO. 

1. Prevalece nesta Corte o entendimento de que, sempre que 

caracterizado o dolo do agente de subtrair o bem pertencente 

à vítima e o dolo de matá-la, não ocorrido o resultado morte 

por circunstâncias alheias à sua vontade, configura-se o 

latrocínio na modalidade tentada. Precedentes. 

2. Para decidir a respeito da eventual desclassificação do 

delito de latrocínio na modalidade tentada para roubo 

seguido de lesão corporal grave, é necessário analisar a 

possível existência do animus necandi e verificar se o agente 
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atentou contra a vida da vítima, não consumando o delito por 

circunstâncias alheias à sua vontade. 

3. É fato incontroverso no acórdão recorrido que o acusado 

pretendia subtrair o patrimônio da segunda vítima e ceifar-lhe 

a vida. 

4. Esta Corte Superior, de forma reiterada, já decidiu que 

incide o concurso formal impróprio (art. 70, segunda parte, do 

Código Penal) no crime de latrocínio, nas hipóteses em que o 

agente, mediante uma única subtração patrimonial, busca 

alcançar mais de um resultado morte, caracterizados os 

desígnios autônomos. Precedentes. 

5. Na espécie, além de a conduta do recorrido haver atingido 

duas esferas patrimoniais distintas - subtraiu bens dos dois 

ofendidos -, o acusado desferiu tiros contra as duas vítimas. 

6. Recurso provido para reconhecer a prática de latrocínio 

tentado contra a segunda vítima e o concurso formal 

impróprio com o latrocínio consumado e, por conseguinte, 

readequar a pena imposta ao réu. 

(REsp 1282171/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 

SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016)”. 

 

 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS 

SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO 

DO WRIT. CRIMES DE LATROCÍNIOS (TRÊS CONSUMADOS E 

UM TENTADO). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO 

DE ROUBO MAJORADO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE 

REEXAME APROFUNDADO DA PROVA. CRIME COMPLEXO. 

RESULTADO: UMA SUBTRAÇÃO E VÁRIAS MORTES. 

TESE DE OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. NÃO OCORRÊNCIA. 

APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. DESÍGNIOS 

AUTÔNOMOS. 
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CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS 

CORPUS NÃO CONHECIDO. 

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o 

Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em 

substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão 

criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a 

constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou 

teratologia. 

2. O exame do pleito de desclassificação para o delito de 

roubo majorado, por demandar a análise aprofundada do 

material cognitivo produzido nos autos, mostra-se inviável em 

sede de habeas corpus, sobretudo quando as instâncias 

ordinárias, soberanas na análise fático-probatória, concluíram 

pela prática dos delitos de latrocínio. Precedentes. 

3. Prevalece, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento 

no sentido de que, nos delitos de latrocínio - crime complexo, 

cujos bens jurídicos protegidos são o patrimônio e a vida -, 

havendo uma subtração, porém mais de uma morte, resta 

configurada hipótese de concurso formal impróprio de 

crimes e não crime único. 

Precedentes. 

4. Habeas corpus não conhecido. 

(HC 185.101/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 

julgado em 07/04/2015, DJe 16/04/2015)” 

 

 

“CONCURSO FORMAL. LATROCÍNIO. 

Na hipótese, os recorrentes, objetivando a reforma do 

julgado, sustentaram negativa de vigência ao art. 70 do CP, 

alegando a ocorrência de apenas uma subtração patrimonial 

e a morte de duas vítimas, o que configuraria crime único 
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de latrocínio, e não concurso formal impróprio. Porém, foi 

comprovado que os agentes não se voltaram apenas contra 

um patrimônio, mas que, ao contrário, os crimes resultaram 

de desígnios autônomos. Daí, as instâncias a quo decidiram 

que os agentes desejavam praticar mais de 

um latrocínio, tendo em cada um deles consciência e vontade, 

quando efetuaram os disparos contra as vitimas. Assim, 

aplica-se o concurso formal impróprio entre os delitos 

de latrocínio (art. 70, parte final, do CP), pois ocorreram dois 

resultados morte, ainda que tivesse sido efetuada apenas 

uma subtração patrimonial. Ademais, consoante a Súm. n. 

610 do STF, há crime de latrocínio quando o homicídio se 

consuma, ainda que não realize o agente a subtração de 

bens da vítima. Precedentes citados: HC 56.961-PR, DJ 

7/2/2008; HC 33.618-SP, DJ 6/2/2006, e REsp 729.772-RS, DJ 

7/11/2005. REsp 1.164.953-MT, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado 

em 27/3/2012.” 

 

  

E os posicionamentos de nossos Tribunais, acima 

mencionados, estão de acordo com a doutrina estrangeira que, em 

hipóteses análogas, perpetrando os latrocidas mais de um homicídio, 

reconhecem a necessidade de duplo apenamento. 

 

Disserta, no tema, CUELLO CALÓN: 

 “Quando com ocasión o motivo del robo, resultem varias 

muertes, la jurisprudência, inspirandose en la doctrina de 

1a individualidad de este delito,  declaró que existia este 

único delito. Posteriormente el Tribunal Supremo se há  

separado de esta doctrina declarando que en tales casos los  

hechos no pueden ni deben penarse como un solo delito, 

critério más justo y certero que el anterior”  (EUGENIO 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1164953
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CUELLO CALON,  “Derecho Penal”,  tomo II, Parte Especial, 

p. 145 – Ed.  Casa Bosch – Barcelona,  1945). 

 

Esse, também, o sentir de CONDE, ao prelecionar: “De  este 

modo se dejan además  sin valorar o prácticamente  impunes las restantes 

muertes una vez formado el complejo con una de ellas (FRANCISCO 

MUÑOZ CONDE,  “Derecho Penal”,  Universidad de Sevilla, Parte Especial, 

1983, p. 219).     

 

  Para MAGGIORI, idêntico o posicionamento:  “En cuanto 

al concurso de delitos, se tienem tantos hurtos en concurso material, 

cuantos sean los apoderamientos violentos, es decir, cuantos sean los 

sujeitos pasivos, aunque el culpable haya obrado en unas mismas 

condiciones de  lugar y de tiempo” (Giuseppe Maggiore,  “Derecho Penal”,  

Parte Especial, volumen V, Ed. Temis – Bogotá, 1972, p. 88).                                   

 

Desta forma, o entendimento do v. acórdão contrariou 

frontalmente os artigos 70, segunda parte, c.c. 157, §3º, inciso II, ambos 

do Código Penal, bem como a jurisprudência pátria sobre matéria, 

devendo ser cassado para que reste restabelecida a r. sentença que 

aplicou, ao caso, o concurso formal imperfeito de crimes. Aguarda-se, 

assim, seja aplicada a concurso formal impróprio de crimes à hipótese ou, 

caso assim não se entenda, ao menos, que reste subsidiariamente 

aplicada a fração de aumento do concurso formal próprio de crimes, já 

que se tratam de duas vítimas.  
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4– DA CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL (artigos 14, II, e 

parágrafo único e 157, §3º, inciso II, ambos do Código Penal) 

 

 Tese II - LATROCÍNIO. TENTATIVA CRUENTA.  ITER CRIMINIS. O 

delito de latrocínio se consuma com a morte da vítima, ainda que não 

concretizada a subtração dos bens. Na tentativa de latrocínio o iter 

criminis a ser considerado deve levar em conta a proximidade com o 

resultado morte, e não exclusivamente a posse dos bens que se 

pretendia subtrair.    

 

  O art. 14, II, do Código Penal, está assim redigido: 

 

 Art. 14 - Diz-se o crime:   

(...)  II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma 
por circunstâncias alheias à vontade do agente.   

        Pena de tentativa  

        Parágrafo único - Salvo disposição em contrário, pune-se a 
tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, 
diminuída de um a dois terços. 

 

 

    Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro 

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

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

decide em sentido diametralmente oposto ao que nela está expresso e 

claro” (RTJ 48/788). 

 

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

o julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à 

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

63.816, RTJ 51/126). 
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    No caso em tela, induvidoso que o v. acórdão recorrido 

contrariou esses dispositivos de lei federal.  

 

  Restou reconhecido nos presentes autos, tanto pela r. 

sentença condenatória como pelo v. acórdão recorrido, que os réus, para 

subtrair os bens das duas vítimas, efetuaram disparos de arma de fogo 

contra elas, desejando matá-las, lesionando-as, e somente não 

consumando o crime por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.  

 

  A r. sentença condenatória, ao aplicar a pena, considerou que, 

tendo ambas as vítimas sido efetivamente alvejadas pelos disparos de 

arma de fogo, os réus percorreram todo o iter criminis e em muito se 

aproximaram da consumação delitiva, motivo pelo qual, aplicou a fração 

mínima de redução pela tentativa. Este também foi o entendimento do 

voto vencido da lavra do Eminente Exmo Desembargador Diniz Fernando 

Ferreira Cruz (fls. 435/444), ao aplicar o disposto no artigo 14, II, parágrafo 

único do Código Penal. 

 

 Considerou o v. acórdão recorrido, por sua vez, no voto 

vencedor, que a pena da tentativa deveria levar em consideração o fato 

de os réus não terem conseguido a posse dos bens que pretendiam 

subtrair. 

 

Mesmo reconhecendo expressamente que ambas as vítimas 

foram atingidas por disparos de arma de fogo (tentativa cruenta) e, 

mesmo após embargos Ministeriais apontando que referida circunstância 

é que deveria balizar a pena da tentativa, o v. acórdão não alterou seu 

entendimento, aplicando a fração mínimo de redução da tentativa. 
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 Aqui, mais uma vez, não se busca reexame de 

circunstâncias ou de elementos. Os fatos estão reconhecidos pelo v. 

acórdão (vítimas efetivamente alvejadas por disparos de arma de fogo).  

 

O que se busca é que seja afastado o entendimento do 

acórdão de que a fixação de pena, na tentativa de latrocínio, deve levar 

em consideração a proximidade com a posse dos bens, para que seja 

então acolhida a tese estritamente jurídica de que a tentativa, no 

latrocínio, deve levar em consideração a proximidade das condutas com 

o resultado morte.  

 

 A respeito, conforme já sedimentado, o latrocínio, crime 

complexo, se consuma com o evento morte, independentemente da 

efetiva posse dos bens que se pretendia subtrair (súmula 610 STF: “Há 

crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não 

realize o agente a subtração de bens da vítima.”). 

 

 Nos moldes definidos pelo Código Penal, em seu artigo 14, II, 

a tentativa é punida de acordo com o perigo de lesão sofrido pelo bem 

juridicamente tutelado. Ou seja, pune-se a tentativa de acordo com o iter 

criminis percorrido, com a proximidade do resultado exigido à 

consumação delitiva.  

 

 E, como acima mencionado, se a consumação no delito de 

latrocínio se dá com o evento morte (súmula 610/STF), 

independentemente da efetiva subtração dos bens pretendidos, a fração 

de diminuição da tentativa deve ser aplicada de acordo com o iter criminis 

percorrido pelos agentes em direção à consumação delitiva, ou seja, 

levando em consideração a proximidade do resultado morte das vítimas.  
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  Tendo os réus percorrido todo o iter criminis, ou seja, 

praticados todos os elementos tendentes à consumação do crime, 

efetuando inúmeros disparos contra as duas vítimas, lesionando-as 

(tentativa cruenta),  não ocorrendo o resultado final morte por 

circunstâncias alheias à vontade dos agentes, evidente que a redução da 

tentativa somente poderia ser a mínima prevista no tipo penal.  

 

  Decidir de outra forma, balizando-se apenas pela proximidade 

com a posse dos bens que se pretendia subtrair, como efetuado pelo 

acórdão, é desconsiderar frontalmente a Súmula 610 STF, violando-se, 

inclusive o princípio constitucional da proporcionalidade, já que 

receberiam a mesma pena delitos de tentativa branca, que pouco perigo 

geraram ao bem jurídico tutelado, e delitos de tentativa cruenta, que, ao 

contrário, muito teriam se aproximado do resultado morte. 

 

 Exatamente nesses termos decidiu o C. Superior Tribunal de 

Justiça, de maneira irretocável, ao considerar: 

 

“8. Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a 

teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, 

malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, 

diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com 

o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa 

perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de 

diminuição do crime tentado de forma inversamente 

proporcional à aproximação do resultado representado: 

quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor 

será a fração da causa de diminuição. 

 

 

9. A subtração do veículo consumou-se e a conduta com 

intenção de causar o resultado morte, que culminou a 
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presente tentativa cruenta e perfeita, percorreu a totalidade 

do iter criminis, tendo realizado o suficiente para alcançar o 

resultado morte, por meio de disparo na região do pescoço. 

Por conseguinte, de rigor a manutenção do redutor mínimo 

de 1/3 (um terço), sob o título de causa de diminuição de 

crime tentado (art. 14, II).” 

 

Eis a íntegra da ementa acima colacionada: 

 

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO 

DE RECURSO. 

LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO 

QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE. 

IMPOSSIBILIDADE. CONCLUSÃO PELAS INSTÂNCIAS 

ORDINÁRIAS PELA EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. 

OCORRÊNCIA DE CONEXÃO CONSEQUENCIAL ENTRE 

SUBTRAÇÃO E A VIOLÊNCIA. PENA-BASE. 

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DEVIDAMENTE 

FUNDAMENTADA. TETRAPLEGIA DA VÍTIMA. QUANTUM DE 

AUMENTO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DA LESÃO E SUAS 

IMPLICAÇÕES PARA A VÍTIMA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA 

TENTATIVA DO ROUBO. ITER CRIMINIS. INVERSAMENTE 

PROPORCIONAL. CONSUMAÇÃO DO LATROCÍNIO. TENTATIVA 

PERFEITA E CRUENTA. PERCORRIMENTO DE TODA A 

EXECUÇÃO DO CRIME. REALIZAÇÃO DO NECESSÁRIO À 

CONSUMAÇÃO. DE RIGOR A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO 

MÍNIMA DE DIMINUIÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO. 

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram 

orientação no sentido de que não cabe habeas corpus 

substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, 

impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando 
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constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato 

judicial impugnado. 

2. O roubo qualificado (CP, art. 157, § 3º) é crime qualificado 

pelo resultado, cujo resultado agravador, morte ou lesão 

corporal grave, pode ter sido provocado dolosa ou 

culposamente, contudo, a violência que causa o resultado 

deve ser necessariamente dolosa. De fato, se o resultado 

agravador é causado culposamente, não há falar em 

tentativa, sendo necessária sua efetiva ocorrência; por outro 

lado, plenamente possível a tentativa do roubo qualificado em 

caso de animus necandi ou animus laedendi. Mais do que isso, 

essencial a existência de relação de causalidade entre a 

subtração patrimonial e a violência empregada, seja para 

possibilitar a subtração (conexão teleológica), seja para, após 

a subtração do bem, assegurar sua posse ou a impunidade do 

agente (conexão consequencial). 

3. O latrocínio (CP, art. 157, § 3º, in fine) é crime complexo, 

formado pela união dos crimes de roubo e homicídio, 

realizados em conexão consequencial ou teleológica e com 

animus necandi. Estes crimes perdem a autonomia quando 

compõem o crime complexo de latrocínio, cuja consumação 

exige a execução da totalidade do tipo. 

Nesse diapasão, em tese, para haver a consumação do crime 

complexo, necessitar-se-ia da consumação da subtração e da 

morte, contudo os bens jurídicos patrimônio e vida não 

possuem igual valoração, havendo prevalência deste último, 

conquanto o latrocínio seja classificado como crime 

patrimonial. Por conseguinte, nos termos da Súmula 610 do 

STF, o fator determinante para a consumação da latrocínio é 

a ocorrência do resultado morte, sendo despicienda a efetiva 

inversão da posse do bem. 

4. O caso concreto amolda-se à hipótese em que há a 

subtração do bem, mas não se consumou a morte, tendo 
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resultado, contudo, lesões corporais gravíssimas à vítima. As 

instâncias ordinárias, com base na persuasão racional acerca 

dos elementos de prova concretos e coesos dos autos, 

concluíram que o paciente agiu com animus necandi, o que é 

corroborado pela letalidade do instrumento utilizado (arma 

de fogo) e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço), 

que torna provável o dolo direto ou, subsidiariamente, 

irrefutável o dolo indireto eventual quanto ao resultado 

morte. Tais premissas fáticas, que não podem ser alteradas no 

rito sumário do habeas corpus, que exige prova pré-

constituída, levam à inarredável conclusão de ocorrência de 

dolo quanto ao resultado, cuja consumação não se verificou 

por circunstâncias alheias à vontade do réu, ora paciente. 

5. Diante do afastamento da ocorrência de resultado 

agravador culposo e conclusão pela existência de animus 

necandi, e não mero animus laedendi, e de conexão 

consequencial com a subtração, conclui-se haver tentativa 

cruenta ou vermelha de latrocínio e não o roubo qualificado 

pela lesão corporal gravíssima, não obstante a similitude de 

elementos objetivos destes crimes, que é o resultado 

naturalístico lesão corporal grave. O elemento subjetivo do 

tipo, mais reprovável, é, pois, determinante para a correta 

tipificação da conduta do réu como latrocínio tentado, crime 

hediondo. 

6. O Código Penal não estabelece critérios objetivos para a 

fixação da pena; confere ao juiz relativa discricionariedade. 

Não demonstrado o abuso no seu exercício, impor-se-á a 

denegação de habeas corpus se nele a parte objetivar a "mera 

substituição do juízo subjetivo externado em decisão 

fundamentada, dentro dos parâmetros cominados pela lei" 

(STJ, AgRg no HC 267.159/ES, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado 

em 24/09/2013; HC 240.007/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS 
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JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2015; STF, HC 

125.804/SP, Rel. 

Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

24/02/2015; RHC 126.336/MG, Rel. MINISTRO TEORI 

ZAVASCKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015). 

7. Depreende-se do acórdão recorrido apenas a valoração 

negativa das consequências do crime. Não há qualquer 

ilegalidade, pois se encontra devidamente fundamentada no 

comprovado estado de tetraplegia da vítima, situação que 

transborda bastante as consequências ordinárias previstas no 

tipo penal incriminador da tentativa de latrocínio, motivo pelo 

qual é consonante com a individualização da pena a 

exasperação da pena-base. Valendo-se dessa circunstância 

judicial desfavorável, o Tribunal a quo fixou-a em 22 (vinte e 

dois) anos de reclusão, o que se mostra razoável, diante das 

gravíssimas e irreversíveis consequências causadas à vítima, 

malgrado o aumento de dois anos à pena mínima em abstrato 

seja superior ao consagrado parâmetro de exasperação de 

1/8 para a pena-base. 

8. Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a 

teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, 

malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, 

diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o 

perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, 

jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do 

crime tentado de forma inversamente proporcional à 

aproximação do resultado representado: quanto maior o iter 

criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa 

de diminuição. 

9. A subtração do veículo consumou-se e a conduta com 

intenção de causar o resultado morte, que culminou a 

presente tentativa cruenta e perfeita, percorreu a totalidade 

do iter criminis, tendo realizado o suficiente para alcançar o 
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resultado morte, por meio de disparo na região do pescoço. 

Por conseguinte, de rigor a manutenção do redutor mínimo de 

1/3 (um terço), sob o título de causa de diminuição de crime 

tentado (art. 14, II). 

10. Habeas corpus não conhecido. 

(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 

TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016) 

 

 

Sobre o assunto, também já decidiu o E. Supremo Tribunal 

Federal que: 

“● Consumação do crime de latrocínio e dispensa da 

subtração patrimonial 

Quanto à configuração típica, observo, inicialmente, que, 

superado o questionamento probatório, não há divergência 

no que se refere ao cerne dos fatos: em um assalto contra dois 

motoristas de caminhão, um foi alvejado e faleceu e o outro 

sofreu ferimentos, mas sobreviveu.  

O Recorrente, diante da tentativa de fuga dos motoristas, 

efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, vindo a 

atingi-los.  

Não foi esclarecido na denúncia ou na sentença e acórdão, se 

o Recorrente logrou obter a subtração patrimonial. 

 Entretanto, a questão perde relevância diante da morte de 

uma das vítimas, incidindo na espécie a Súmula 610 desta 

Suprema Corte: "Há crime de latrocínio, quando o homicídio 

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

bens da vítima". 

[RHC 107.210, voto da min. Rosa Weber, 1ª T, j. 10-9-2013, 

DJE 210 de 23-10-2013.]” 
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 Desta forma, o v. acórdão, ao reconhecer expressamente que 

as duas vítimas foram alvejadas por disparos de arma de fogo, porém 

aplicando fração mínima na tentativa sob fundamento de que os bens que 

se pretendia subtrair não chegaram próximo à posse dos réus, contrariou 

o disposto nos artigos 14, II, parágrafo único, c.c. 157, §3º, inciso II, ambos 

do Código Penal, bem como a orientação de nossos Tribunais Superiores, 

permitindo a interposição do presente recurso especial.  

 

 

5. DO PEDIDO 

 

    Ante o exposto, demonstrada a contrariedade e negativa de 

vigência a dispositivos de lei federal, quanto aos temas destacados, o 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO aguarda seja deferido o 

processamento do presente RECURSO ESPECIAL, a fim de que, submetido 

à elevada apreciação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, mereça 

CONHECIMENTO e PROVIMENTO, para a cassação do v. acórdão de fls. 

424/444, e do v. acórdão integrado que rejeitou os embargos de 

declaração Ministeriais, com o restabelecimento integral da r. sentença de 

fls. 320/332 e das penas lá aplicadas.  

 

   São Paulo, 05 de julho de 2020. 

 

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