
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.708.301 - MG (2017/0291691-5)
  

RELATOR : MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
RECORRIDO : DANIEL LENDER DE SOUZA COSTA 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS 
INTERES.  : DERCIO NIQUINI PINTO 
INTERES.  : SUPERMERCADO NIQUINI E FILHOS LTDA 
INTERES.  : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

"AMICUS CURIAE"
INTERES.  : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA - 

"AMICUS CURIAE"
INTERES.  : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ - 

"AMICUS CURIAE"
INTERES.  : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - 

"AMICUS CURIAE"
INTERES.  : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.  : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.  : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL - "AMICUS CURIAE"
INTERES.  : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO - "AMICUS CURIAE"
INTERES.  : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE TOCANTINS - 

"AMICUS CURIAE"
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. CANCELAMENTO DE AFETAÇÃO DO 
PROCESSO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (ART. 
257-C DO RISTJ). ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º-A, I, DO 
CÓDIGO PENAL. LEI N. 13.654/2018. DESNECESSIDADE DA 
APREENSÃO E DA PERÍCIA DA ARMA DE FOGO PARA A 
INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ART. 157, § 2º-A, I, DO 
CÓDIGO PENAL. EDIÇÃO DA LEI N. 13.654/2018. NOVATIO 
LEGIS . 

DECISÃO

Trata-se de recurso especial, submetido ao rito do art. 1.036 e 

seguintes do CPC – em conjunto com o REsp n. 1.711.986/MG (recurso 

representativo da controvérsia) –, nos termos da sistemática dos recursos 

repetitivos, consoante o disposto nos arts. 1.030, IV, e 1.036, § 1º, ambos do 

Código de Processo Civil, interposto pelo Ministério Público de Minas 
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Gerais com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra 

acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (Apelação Criminal n. 

1.0319.06.022661-4/001/MG) que, no delito de roubo perpetrado pelo 

recorrido, afastou a majorante do inciso I do § 2º do Código Penal porque não 

apreendida a arma de fogo, porquanto [...] apesar da comprovação de sua 

utilização como forma de intimidação na empreitada criminosa, não consta 

dos autos a apreensão da arma, tampouco no exame pericial, o que 

determina, in casu, a decotação da aludida qualificadora descrita no § 2º, I, do 

art. 157 do CP [...] (fl. 378). 

O recurso foi admitido na origem como representativo de recurso 

repetitivo (fl. 475). 

Em 20 de março do ano em curso, exarei decisão no sentido de 

receber o recurso como emblemático de controvérsia a ser dirimida pela 

Terceira Seção deste Tribunal (fls. 510/517).

Entretanto, em 23 de abril deste ano, editou-se a Lei n. 13.654, 

acrescentando-se o § 2º-A ao art. 157 do Código Penal, o qual majorou a 

pena de roubo em até 2/3, se "I - se a violência ou ameaça é exercida com 

emprego de arma de fogo", in verbis:  

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. 

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, 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 terceiro. 

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I – (revogado);

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; 

III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente 
conhece tal circunstância.

VI – se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios 
que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem 
ou emprego. (Lei n. 13.654/2018)
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§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Lei n. 13.654/2018)

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de 
fogo; (Lei n. 13.654/2018)

II – se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego 
de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. (Lei n. 
13.654/2018)

§ 3º Se da violência resulta:

I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 
(dezoito) anos, e multa;

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

Por conseguinte, em razão da modificação legislativa aludida, o 

caso utilizado como parâmetro para precedente vinculante não será idêntico a 

casos decididos no futuro.

Nesse contexto, leciona José Rogério Cruz e Tucci no artigo O 

regime do precedente judicial no novo CPC , pág. 455:

[...] O regime de precedente judicial opera em todo sistema jurídico a 
partir da interação de vários fatores, que podem ser classificados, 
segundo esquema traçado por Michele Taruffo, pelos seguintes vetores: 
1. A dimensão institucional; 2. A dimensão objetiva; 3. A dimensão 
estrutural; e 4. A dimensão da eficácia. A primeira delas - a dimensão 
institucional - deve ser analisada à luz da organização judiciária e a forma 
pela qual a redação de subordinação hierárquica entre os tribunais é 
escalonada. Entram aqui em cena as espécies de precedente vertical, 
horizontal e auto-precedente (precedente no âmbito do mesmo Tribunal).

Desde que exista uma estrutura burocrática de sobreposição e 
tribunais, é natural que o precedente de tribunal superior, com eficácia 
vinculante ou não, exerça um grau de influência maior no âmbito das 
cortes e juízos inferiores.

[...]
A dimensão objetiva do precedente, por outro lado, diz respeito à 

determinação de sua influência na decisão de casos futuros.
Tem aqui relevância a distinção entre ratio decidendi e obter dictum , 

tendo-se em visra que o predicado formal de precedente é atribuído 
apenas á ratio decidendi.

Já no tocante â dimensão estrutural, ou seja, ao conceito substancial 
de precedente, exige-se, normalmente, um numero considerável de 
decisões similares, para chegar-se á concepção de "jurisprudência 
consolidada", "dominante"ou "unânime".

[...]
Finalmente, a dimensão da eficácia deriva de grau de influência que o 
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precedente exerce sobre a futura decisão em um caso análogo, ou ainda 
da técnica instituída pela legislação, quanto á sua respectiva eficácia 
(vinculante ou simplesmente persuasiva). (livro PRECEDENTES, da 
Editora JusPodivm )

[...]

Diante disso, em razão da novatio legis  – a qual alterou o objeto 

deste recurso repetitivo (art. 257-C do RISTJ) – isto é, o art. 157, § 2º-A, I, do 

Código Penal, entendo que o presente recurso não se presta a julgamento 

sob o rito do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela 

qual torno sem efeito a sua afetação.

Oficie-se, informando com cópia desta decisão: aos eminentes 

Ministros da Terceira Seção deste Superior Tribunal, aos Presidentes dos 

Tribunais de Justiça, ao Ministério Público Federal, ao Presidente da 

Comissão Gestora de Precedentes para cancelamento do tema repetitivo n. 

991/STJ, bem como aos demais interessados.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2018.

Ministro Sebastião Reis Júnior 
Relator
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