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INTRODUÇÃO
O latrocínio trata-se de uma prática delituosa tipificado no artigo 157 paragrafo 3° do código penal brasileiro,

nota-se englobado no titulo de crimes contra o patrimônio, nota-se que envolva a perda da vida do sujeito

passivo aonde a pratica em tese que trata o tipo penal é da pratica do roubo seguido da morte para a

caracterização consumada.

CONCLUSÃO

É uma pratica muito comum em nosso país, mesmo

com políticas publicas de seguranças, contra esse

tipo de ação, nota-se uma crescente ocorrência com

o passar dos anos, só na cidade de São Paulo

conforme aponta pesquisa da tratada na revista

Veja, no ano de 2013 o numero desse crime subiu

74%, ou seja de janeiro a abril foram registrado 54

casos consumados dessa pratica delituosa.

Figura 1: Latrocínio
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Conforme exposto anteriormente entende-se que a

perda da vida pelo sujeito passivo é ocasionado na

decorrência da pratica delituosa transformando na

forma qualificado conforme paragrafo 3° do tipo penal.

E com isso questionado por muitos, a pratica desse

tipo de conduta criminosa, o julgamento do processo

penal não ocorrerá por tribunal do juri, como acontece

com os chamados crimes contra a vida e sim por juiz

singular eis que o tipo penal protege o patrimônio e

não o direito à vida. Nota-se ainda pela delituosidade

acentuada tratar-se de um crime hediondo segundo a

lei n° 8.072 de 25 de julho de 1990, conforme seu

artigo 1° inciso Ii o que impede que o réu praticante

deste delito receba diversos benefícios processuais

típicos dos que praticam crimes comuns.

Segundo apontam esse estudo mostra que muitos

desses crimes ainda esta envolvido com outros

crimes, como o trafico de drogas, uso ilegal de

entorpecentes, entre outros. Esse tipo penal

consuma-se com o roubo e posterior a isso para a

eficiência total do crime tira a vida do sujeito passivo

com a vontade eminente do agente ou seja aonde o

sujeito ativo age com o dolo. Nota-se o objeto

juridicamente protegido é o bem material, ao

contrario do entendimento de muitos aonde

entende-se por ser a vida, conforme tratado no

núcleo do tipo penal elencado no artigo 157 do

Código Penal Brasileiro.


