
PLURALIDADE DE MORTES NO CRIME DE LATROCÍNIO E A IMPUTAÇÃO CRIMINOSA 

 

 

 

 

 

 

 

Ruth Araújo Viana1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNTESE DOGMÁTICA DA PROPOSIÇÃO 

 

Durante a formação da opinião ministerial, para fins de imputação criminosa de um fato ao suposto autor 

do delito, são analisadas todas as circunstâncias objetivas e subjetivas que conferem materialidade e indícios de 

autoria suficientes para a persecução penal. Neste diapasão as circunstâncias subjetivas também são analisadas nas 

limitações determinadas pelos eventos fáticos. A lei exige uma análise objetiva dos elementos subjetivos que 

circundam a razão de agir do agente. 

 

  Assim, é possível aferir que a responsabilidade penal tem um norte definido na Constituição Federal que 

exige a responsabilização pessoal e suficiente do autor pela conduta por ele praticada. Neste sentido, no caso de 

crime de latrocínio com pluralidade de mortes é possível delimitar legalmente que o agente praticou o crime em 

concurso formal impróprio, mesmo que sua intenção seja a de subtrair um só patrimônio ou é possível aferir o 

concurso material dos crimes de latrocínio com o de homicídio quando, em caso de pluralidades de vítimas, essa 

não tiver qualquer relação com o objeto a ser subtraído.  

 

1. Do crime de latrocínio.  

 

  O crime de latrocínio é um tipo de roubo qualificado pelo resultado morte. Ele está delineado no art. 157, 

§3º, II do Código Penal: 

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: 

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 

§ 3º  Se da violência resulta:                 (Redação dada pela Lei nº 

13.654, de 2018) 
II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e 

multa.                 (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018) 
 

  Denota-se que se trata de um crime complexo, pois ele protege dois bens jurídicos distintos: o patrimônio 

e a vida. Trata-se também de um delito de alto potencial ofensivo, penalizado com reclusão e pena mínima de vinte 

anos.  

 

 Para a configuração do crime de latrocínio é imprescindível que a intenção do agente seja, 

primordialmente, alcançar o patrimônio, e através desta conduta, acabe por provocar o resultado morte de um 

terceiro, vítima, e possível proprietário, possuidor ou detentor do patrimônio. 

 

 Caso não reste provada esta intenção de subtrair o patrimônio, tem-se hipótese de homicídio. Delito este 
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delineado no art. 121 do Código Penal2 cuja vontade e consciência do autor é dirigida exclusivamente para ceifar 

a vida de terceiro.  
 

 Percebe-se, portanto, que a intenção do agente poderá ser provada de acordo com as circunstâncias do 

caso em concreto e não, exclusivamente, por sua manifestação de intenção no processo criminal. Neste momento, 

é oportuno dizer que a imputação criminosa irá inclusive definir a competência para o crime, pois no caso do 

latrocínio o crime será julgado pela vara criminal, enquanto o homicídio será julgado na vara de crimes dolosos 

contra a vida, atraindo o procedimento especial do tribunal do júri.  

 

2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça quanto a pluralidade de 

mortes no crime de latrocínio, envolvendo patrimônio único. 

 

  O concurso de crimes consiste na prática de duas ou mais ações penais cometidas pelas mesmas pessoas 

em um mesmo momento ou em ocasiões diferentes. Ele está previsto no artigo 69, 70 e 71 do Código Penal que 

apresenta, respectivamente, o concurso material, o concurso formal e a continuidade delitiva.  
 

O concurso material de crimes ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 

dois ou mais crimes, idênticos ou não, e, assim, são aplicados, cumulativamente, as penas privativas de liberdade 

em que haja incorrido3.   
 

O concurso formal de crimes ocorre quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou 

mais crimes, idênticos ou não. Neste caso é aplicada a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma 

delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.  

 

É possível que no concurso formal de crimes as penas sejam aplicadas cumulativamente, quando a ação 

ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos. Esta possibilidade de cumulação 

da pena atribuída aos fatos criminosas é denominada pela doutrina de concurso formal impróprio4. 
 

A continuidade delitiva ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou 

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

devem os delitos subsequentes ser havidos como continuação do primeiro5. 
 

 No caso de agente que comete o crime de latrocínio para a subtração de um único patrimônio com 

pluralidade de mortes o Supremo Tribunal Federal tem entendido que se trata de hipótese de crime único em que 

o número de vítimas deve ser levado em consideração para fixação da pena-base do delito, mas não para fins de 

reconhecer o concurso de crimes. Vejamos o que diz a Suprema Corte: 

 

Habeas corpus. 2. Paciente condenado pela prática de latrocínio consumado 

em concurso formal com latrocínio tentado (arts. 157, § 3º, última parte, c/c 

61, II, c e h, e 157, § 3º, última parte, c/c 61, II, c e h, c/c 14, II, todos do CP). 

3. Delito praticado mediante ação desdobrada em vários atos atingindo duas 

vítimas. 4. Pedido de afastamento da causa de aumento de 1/6 referente ao 

concurso formal de crimes. 5. Paciente objetivou roubar bens que guarneciam 

a residência do casal (patrimônio único). Não é razoável a importância dada 

à subtração das alianças das vítimas a fim de justificar a subtração de 

patrimônio individual. 6. Embora as alianças nupciais integrem patrimônio 

personalíssimo na legislação civil, na seara do Direito Penal, há de se 

conferir relevância ao dolo do agente. 7. Caracterizada a prática de 

latrocínio consumado, em razão do atingimento de patrimônio único. 8. O 

número de vítimas deve ser sopesado por ocasião da fixação da pena-base, na 

fase do art. 59 do CP. Precedente: HC n. 71267-3/ES, 2ª Turma, rel. Min. 

Maurício Corrêa, DJ 20.4.95. 9. Determinação de baixa dos autos ao Juízo de 

primeiro grau, para que proceda a nova dosimetria da pena, considerando a 

quantidade de vítimas na primeira fase do sistema trifásico e respeitando a 

pena aplicada, em atenção ao princípio do non reformatio in pejus. 10. Ordem 
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parcialmente concedida.6 
 

  Reconheceu o Supremo Tribunal Federa, neste caso específico, que embora o patrimônio subtraído, quais 

sejam as alianças nupciais integrem patrimônio personalíssimo na legislação civil, na seara do Direito Penal, deve 

ser conferida relevância ao dolo do agente de subtrair um patrimônio único, qual seja, tão somente as alianças. 

Neste sentido, a jurisprudência da Suprema Corte defendeu que a pluralidade de mortes no crime de latrocínio não 

induz o concurso de crimes quando o objetivo do agente era subtrair patrimônio único.   

 

 Percebe-se que a decisão do Supremo Tribunal Federal conferiu especial relevância a manifestação do 

sujeito ativo do delito. Entendendo o seu depoimento como incontestável para provar a intenção de subtração de 

patrimônio único apesar de ter invadido a casa em que duas vítimas moravam e subtraído dois patrimônios, pois 

eram duas alianças. A intenção subjetiva do agente superou as circunstâncias objetivas da tipicidade delitiva.  

  É importante mencionar que neste caso em concreto o entendimento que prevaleceu até a decisão final 

do Supremo Tribunal Federal era de que a conduta caracterizava concurso formal impróprio, pois embora o agente 

visasse o patrimônio que guarnecia a casa do casal não havia comunicabilidade entre o patrimônio subtraído das 

vítimas. Porém, irresignada a defesa impetrou Habeas Corpus e sustentou que não pode ser atribuído ao réu querer 

saber a quem pertence determinado patrimônio durante a execução do delito e, portanto, se a intenção do réu era 

a subtração do patrimônio guarnecido no interior da residência do casal vitimado deve ser reconhecido um único 

latrocínio, sob pena de expressão do direito penal do inimigo.  

 Já o Superior Tribunal de Justiça compreende que a conduta de subtrair o patrimônio, mesmo que único, 

resultando em várias mortes ou tentativas de mortes atrai a regra do concurso formal impróprio de crimes.  

Superior: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. DUAS 

VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. HEDIONDEZ. PROGRESSÃO DE 

REGIME. DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1.º DA 

LEI N.º 8.072⁄90, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

AFASTAMENTO DO ÓBICE LEGAL. 1. Na esteira da já consolidada jurisprudência 

desta Corte Superor, no caso de latrocínio (artigo 157, parágrafo 3"ý parte final 

do Código Penal), uma única subtração patrimonial, com dois resultados 

morte, cara caracteriza concurso formal impróprio (artigo 70, parte final, do 

Código Penal). Precedentes. (..) (STJ ~ HC 5696 1PR - T5 - ReI. Min. Laurita Vaz 

- DJe 07⁄02⁄2008, p. 01) 
 

  De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça o argumento de defesa que sustenta se 

tratar de crime único, tendo em vista que houve apenas uma subtração, não obstante os vários óbitos ocorridos, 

não deve preponderar em razão do que está disposto no art. 70 do Código Penal, concernente ao concurso formal 

impróprio de crimes. 

 

  Segundo a corte superior quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dolosamente através 

da ação ou omissão crimes concorrentes que resultam de desígnios autônomos a pena será cumulativa.  Assim, 

muito embora tenha sido única a conduta, com a subtração de apenas um patrimônio, foram vários os resultados 

alcançados, já que ocorreram várias mortes, as quais decorreram de desígnios autônomos, ou seja, da vontade livre 

e consciente de tirar a vida da vítima para assegurar a impunidade e a detenção da coisa. 
 

  Assim, prevalece no Superior Tribunal de Justiça que o crime de latrocínio protege bens jurídicos distintos, 

patrimônio e vida, portanto, existindo uma subtração, porém mais de uma morte, resta configurada hipótese de 

concurso formal impróprio de crimes e não crime único. 

 

3. A definição da subtração de coisa alheia e resolução da divergência jurisprudencial para fins de 

reconhecimento do concurso formal impróprio no crime de latrocínio com pluralidade de mortes ou do 

concurso material de crimes.  

 

  A tipicidade do crime de roubo tem como verbo nuclear a palavra subtrair. Ela consiste em retirar da 

esfera da vítima, um bem que está sob sua proteção sem que exista o seu consentimento. Do mesmo modo, neste 

delito é obrigatório que o sujeito ativo do crime haja com a intenção livre e consciente de tirar o bem que está sob 

os cuidados de terceiro mediante violência ou grave ameaça. Neste sentido, a vítima do crime de roubo será aquela 

que é proprietária, possuidora ou detentora, mesmo que momentaneamente com o exercício, pleno ou não, de 

algum dos poderes inerentes à propriedade ou conserve a posse em nome de um possuidor e em cumprimento de 
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ordens ou instruções suas7. 
 

 Percebe-se, portanto, que não, obrigatoriamente, em um crime de roubo será do conhecimento do agressor 

a quem pertence a propriedade do bem. Na verdade, a tipicidade delitiva descrita no art. 157 não exige em qualquer 

momento que se declare que o autor do fato conhece quem é o proprietário, possuidor ou detentor do bem visado. 

O que tem que ser provado é se o agente tinha conhecimento de que a coisa não lhe pertencia e estava sob os 

cuidados de um terceiro. Portanto, o dispositivo exige somente que a coisa seja alheia e ocorra violência, grave 

ameaça ou redução de resistência contra a vítima que protegia ou estava com o bem. 

 

O crime de roubo pode ser próprio ou impróprio. Será próprio quando o agente subtrai a 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 resistência8. Será impróprio quando o agente logo depois de subtraída a coisa, 

emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da 

coisa para si ou para terceiro9. 
 

 Ocorrerá o latrocínio, portanto, quando uma dessas duas condutas, através da violência resultar na 

tentativa de morte ou morte da vítima. Daí surge a seguinte indagação: como adequar a tipificação criminoso do 

crime de latrocínio que envolve mais de um resultado morte?  

 

 A tipicidade formal do delito exige a subtração de coisa alheia móvel com a tentativa ou resultado morte 

empregado pela violência do agente. Neste sentido, o que deve ser verificado para fins de caracterização do 

concurso de crimes é se, nas circunstâncias do caso em concreto, é possível aferir que as vítimas exercem a 

propriedade, ou a posse ou detém a responsabilidade para a proteção do bem ou está com o bem no momento em 

que o crime ocorre. 

  

 Durante a ação do crime de latrocínio não terá o agente como ter certeza sobre a quem pertence o objeto 

alheio. Essa circunstância poderá ser provada ou não durante o processo criminal. Pode acontecer, no entanto, do 

agente ter conhecimento sobre a quem pertence a propriedade do bem e ter interesse pessoal de praticar o crime 

contra determinada pessoa, mas isso não significa que estará afastada a sua responsabilidade se no momento da 

ação criminosa este se insurgir contra terceiros sem conhecer se são eles proprietários, possuidores ou detentores 

do bem.  

 

 Para elucidar imagine que o agente criminoso entra em um estabelecimento comercial com o objetivo de 

subtrair todos os valores que estão no caixa. Neste momento, ele identifica que para alcançar o dinheiro será preciso 

matar o segurança e o funcionário do caixa.  No caso em concreto o segurança tem o dever de proteção do 

estabelecimento, sendo ele responsável indiretamente pelos bens materiais que lá se encontram. Já o funcionário 

do caixa do estabelecimento é responsável pelos valores que lhe são confiados durante o dia de expediente. 

  

Assim, no momento em que o agente opta por matá-las para alcançar o patrimônio, ele já tem o 

conhecimento de que se trata de coisa alheia móvel sob a proteção de terceiro. Portanto, age de forma dolosa e 

pratica múltiplos latrocínios na modalidade de concurso formal impróprio de crimes. 

 

 Não se anula a vontade do agente de matar para a subtração, simplesmente, por que ele visava uma única 

subtração, pois ele decidiu matar para garantir a subtração. O valor econômico de um bem é divisível. A intenção 

do crime não se revela pela informação dada pelo autor do fato de que quer somente um patrimônio, mas se praticou 

o ato criminoso com desígnios autônomos de matar por diversas vezes e subtrair. Ante o exposto, mesmo que 

exista uma única subtração, haverá concurso de crimes formal impróprio.   

 

Na mesma ordem de ideias imagine agora que o agente criminoso entra em um estabelecimento comercial 

com o objetivo de subtrair todos os valores que estão no caixa. Existe um funcionário que trabalha no caixa e, 

assim, ele opta por matá-lo para alcançar o patrimônio que lá se encontra.  Após matar a vítima ele não consegue 

subtrair o patrimônio porque é neutralizado por um policial à paisana. Neste caso, qual será o crime?  

 

Se a vontade do agente definir essa situação teremos uma tentativa de latrocínio. Porém, não é somente a 

vontade do agente em crimes complexos que define a consumação do delito e, sim, a consumação delitiva de pelo 

menos um dos bens jurídicos tutelados pela norma penal, pois há a proteção de dois bens jurídicos distintos. Neste 

sentido a súmula 610 do Supremo Tribunal Federal expõe que “há crime de latrocínio, quando o homicídio se 

                                                 
7 Art. 1.196 e 1.198 do Código Civil. 
8 Art. 157, caput, do Código Penal.  
9 Art. 157, § 1º, do Código Penal. 



consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima10”. Assim, responderá o agente por 

latrocínio consumado, embora não tenha subtraído qualquer patrimônio. 
 

 Mas como a subtração de um único patrimônio com pluralidade de mortes resulta, de acordo com o 

Supremo Tribunal Federal, em crime único e a subtração de nenhum patrimônio com o resultado morte resulta na 

consumação do latrocínio?  A conclusão a que se chega é que para se caracterizar o concurso de crimes no latrocínio 

envolvendo várias vítimas é suficiente provar a intenção de subtrair patrimônio, sendo irrelevante se são vários 

patrimônios ou não, bastando que seja provado a tentativa ou o resultado morte de uma pluralidade de vítimas em 

razão do patrimônio visado que com elas estavam ou tinham o dever de proteger.   

 

Percebe-se que a quantidade do patrimônio visado ou a expressão do seu valor econômico é irrelevante 

quando há mais de uma vítima do crime. Isso ocorre por quê a vítima ou as vítimas a depender do caso em concreto 

sofrem a violência em razão da intenção dolosa do agente de subtrair coisa alheia móvel e se há mais de uma 

violência há pluralidade de crimes. 

 

Não é somente a vontade do agente que define a tipificação criminosa. Interpretar dessa maneira é permitir 

que a sua intenção prevaleça sobre as provas carreadas nos autos e as circunstâncias objetivas do delito. A vontade 

precisa ser aferida, mas não precisa ser detalhadamente delimitada, pois tem natureza subjetiva.  Do mesmo modo 

a intenção do agente nunca será aferida somente com a informação dada em seu interrogatório, mas pela análise 

das circunstâncias do caso em concreto. Deve-se atentar o operador do direito que a análise de condutas subjetivas, 

mesmo na esfera criminal, deverão ser aferidas objetivamente.  

 

De outro modo, caso não haja possibilidade de imputação de responsabilidade penal pela pluralidade de 

mortes para a subtração de bens terceiros, pois diante das circunstâncias do caso em concreto não é possível aferir 

qualquer relação entre as vítimas e a subtração de coisa alheia móvel é imperioso afirmar que haverá o crime de 

homicídio. 

 

  Assim, imagine outra situação. Agora o agente criminoso entra em um estabelecimento comercial com o 

objetivo de subtrair todos os valores que estão no caixa. Existe um funcionário responsável pelo caixa. Neste 

momento, ele identifica que para alcançar o dinheiro será preciso matar o caixa e antevê que os dois clientes que 

estão dentro do estabelecimento poderão oferecer resistência ao crime e, por isso, decide matá-los.  

 

Na mesma lógica de raciocínio, no momento em que o agente decidir matar o funcionário do caixa para 

obter o patrimônio alheio pratica crime de latrocínio. Mas como ficará a imputação criminosa do fato praticado 

contra os transeuntes, não proprietários, não possuidores e não detentores dos bens alojados no estabelecimento? 

Não há neste caso como indicar que a coisa móvel pertencia as pessoas que, por acaso, estavam no estabelecimento. 

Não há nexo causal entre a conduta e o resultado do agente a atrair o crime de latrocínio contra estas vitimas11.  
 

Caracteriza crime de homicídio quando as vítimas que não estão com o bem ou não tem o dever 

exteriorizado de proteger do bem visado pelo agressor e, mesmo assim, são neutralizadas pelo criminoso que 

pratica crime de latrocínio contra outras vítimas. Neste caso haverá crime de homicídio qualificado para a assegurar 

a execução do crime de latrocínio12.  
 

Ante o exposto, caso não haja possibilidade de imputação de responsabilidade penal pela pluralidade de 

mortes para a subtração de patrimônio único, a única conclusão a que se chega é que haverá concurso material 

entre o crime de latrocínio e o crime de homicídio qualificado para a assegurar a execução do crime de latrocínio. 

 

CONCLUSÃO 

 

  O crime de latrocínio ainda é bastante discutido na doutrina e na jurisprudência, pois há dificuldades na 

delimitação do crime de patrimônio que também visa proteger a vida. Porém não é acertada a definição dada pelo 
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denegada.  



Supremo Tribunal Federal de que em caso de pluralidade de mortes para subtração de patrimônio único haverá 

apenas um crime de latrocínio, devendo essa circunstância ser valorada negativamente na primeira fase de 

dosimetria da pena.  

 

  Mais acertada é a decisão do Superior Tribunal de Justiça que entende que a subtração de patrimônio 

único com pluralidade de mortes atrai o concurso formal impróprio de crimes, pois o latrocínio tem natureza de 

crime de complexo e fica caracterizado o desígnio autônomo do agente. 

 

  De outro giro, é possível ainda que seja aplicado o concurso material do crime de latrocínio com o crime 

de homicídio qualificado para assegurar a execução daquele quando não há nexo causal entre a conduta do agente 

de matar diversas vítimas para subtrair, quando identificado por circunstâncias objetivas dos fatos delineados no 

processo criminal que parte das vítimas não possuíam qualquer relação com o bem subtraído, pois não detinham 

ou deviam proteger o bem visado.  

 

PROPOSTA DE ENUNCIADO 

 

  Existindo pluralidade de mortes no crime de latrocínio haverá concurso formal impróprio de crimes 

constatado pelo desígnio autônomo de ceifar vidas distintas das vítimas que possuíam relação de proteção com o 

patrimônio visado pelo agente, mesmo que envolva patrimônio único. Por outro lado, caso a vida da vítima seja 

atingida de forma eventual por não possuir qualquer relação com o patrimônio visado pelo agente durante a conduta 

criminosa haverá concurso material do crime de latrocínio e homicídio qualificado para assegurar a execução do 

roubo qualificado pelo resultado morte. 
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