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ROUBO COM EMPREGO DE ARMA

Lei nº 13.654/2018 e a revogação da causa especial de aumento do art.157, §2º,

inciso I, do Código Penal.

1. Um necessário esclarecimento Institucional.

De início, cumpre relembrar que, nos termos do artigo 75

da Lei Complementar Estadual nº 85/1999 (Lei Orgânica do Ministério Público do

Estado  do  Paraná),  é  atribuição  dos  Centros  de  Apoio  Operacionais  “remeter

informações técnico-jurídicas aos órgãos de execução do Ministério Público, sem

caráter vinculativo”.

Este  estudo  e  o  material  que  o  acompanha,  portanto,

longe de pretender firmar qualquer espécie de “posição Institucional” sobre o tema –

o que estaria fora do âmbito das atribuições legais do CAOP1 – tem por objetivo

justamente  subsidiar  os  membros  do  Ministério  Público  com  conteúdo  técnico-

jurídico para o ótimo exercício de sua atividade-fim.

No  caso,  porém,  como  se  verá  na  sequência,

considerando que a discussão em torno do eventual vício da Lei nº 13.654/2018 diz

1 Dispõe o artigo 75 da Lei Complementar Estadual nº 85/99 que “Os Centros de Apoio Operacional
poderão ser instituídos e extintos por ato do Procurador-Geral de Justiça, possuindo, dentro das
respectivas áreas de atuação, as seguintes atribuições: I - apresentar ao Procurador-Geral de
Justiça  propostas  e  sugestões  para:  a)  elaboração  da  política  institucional  e  de  programas
específicos; b) alterações legislativas ou a edição de normas jurídicas; c) realização de convênios;
d) realização de cursos, palestras e outros eventos; e) edição de atos e instruções tendentes à
melhoria do serviço do Ministério Público; II - responder pela execução dos planos e programas
de sua área, em conformidade com as diretrizes fixadas; III - acompanhar as políticas nacional,
estadual e municipal afetas às suas áreas; IV - promover a integração e o intercâmbio entre os
órgãos de execução, inclusive para efeito de atuação uniforme, conjunta ou simultânea, quando
cabível;  V  -  prestar  auxílio  aos  órgãos  de  execução  do  Ministério  Público  na  instrução  de
inquéritos civis ou na preparação e proposição de medidas processuais; VI - remeter informações
técnico-jurídicas aos órgãos de execução do Ministério  Público,  sem caráter  vinculativo;  VII  -
estabelecer intercâmbio permanente com entidades ou órgãos públicos ou privados que atuem
em áreas afins, para obtenção de elementos técnicos especializados necessários ao desempenho
de suas funções; VIII - zelar pelo cumprimento das obrigações do Ministério Público, decorrentes
de convênios firmados; IX - prestar atendimento e orientação às entidades com atuação na sua
área; X - apresentar ao Procurador-Geral de Justiça relatório anual das atividades do Ministério
Público na sua área;  XI -  exercer as demais funções estabelecidas pelo Procurador-Geral  de
Justiça e outras compatíveis com a sua finalidade”. 



respeito  a  sua  inconstitucionalidade  formal  no  trâmite  do  processo  legislativo  e

diante da existência de um Núcleo de Controle de Constitucionalidade no âmbito da

Procuradoria-Geral  de  Justiça  do  Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná2,  o

presente material está sendo encaminhado imediatamente a referida unidade, a fim

de resguardar que eventual  juízo valorativo  institucional sobre a intrincada matéria

seja feito pela instância devida.3

2. Delimitação do objeto.

Em 24 de abril de 2018 foi publicada a Lei nº 13.654/2018 que

alterou o Código Penal no que se refere aos “crimes de furto qualificado e de roubo

quando envolvam explosivos e do crime de roubo praticado com emprego de arma

de fogo ou do qual resulte lesão corporal grave”.

Dentre  as  modificações  e  para  as  pretensões  do  presente

estudo, destaca-se a do artigo 4° da Lei nº 13.654/2018, que revogou “o inciso I do

§2º do art. 157 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 dezembro de 1940 (Código Penal).”

Tal como já divulgado recentemente por este Centro de Apoio4,

o dispositivo revogado previa uma causa especial de aumento de pena, de um terço

até a metade, quando a violência ou grave ameaça do delito de roubo fosse exercida

com emprego de arma.

Como cediço,  a  amplitude  da  expressão  “arma”,  contida  no

dispositivo revogado, era tal que alcançava desde as consideradas armas próprias,

como  aquelas  doutrinariamente  conhecidas  como  armas  impróprias,  sendo

ilustrativas desta espécie as armas brancas.

Para além da referida revogação, a Lei nº 13.654/2018 incluiu

no art.157 o §2°-A ao texto do Código Penal, prevendo duas novas causas especiais

2 Criado pela Resolução nº 5.165/2015, da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do
Estado do Paraná.

3 Conforme  consta,  compete  a  este  Núcleo  a  prestação  de  assessoria  em  matéria  de
constitucionalidade quando relacionada à elaboração de “representações à Procuradoria-Geral da
República em caso de inconstitucionalidade de lei estadual ou federal em face da Constituição
Federal” (Art. 10 do Anexo da Resolução nº 5.165/2015).

4 Disponível  em:
<http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Quadro_Comparativo_Lei13654_2018_2.pdf>.
Acesso em 11. maio. 2018.

http://www.criminal.mppr.mp.br/arquivos/File/Quadro_Comparativo_Lei13654_2018_2.pdf


de aumento de pena para o crime de roubo: “I – se a violência ou ameaça é exercida

com emprego de arma de fogo; e II – se há destruição ou rompimento de obstáculo

mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum”.

Ou seja, esse conjunto de mudanças promovidas pela recente

legislação extirpou do texto do Código Penal a exasperação da pena para os casos

em que a  violência ou  ameaça seja  exercida  com emprego das denominadas

armas impróprias, v.g. as armas brancas, estabelecendo, portanto, situação mais

benéfica aos autores de roubos executados nestas circunstâncias.

Foi neste contexto, portanto, que se deflagrou intenso debate

acerca  de  uma  suposta  inconstitucionalidade  formal  da  Lei  nº  13.654/2018,

notadamente no âmbito dos Ministérios Públicos Estaduais.

Pelo que foi possível ser apurado por este Centro de Apoio, em

03 de maio de 2018 foi publicada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério

Público  do  Estado  de  São  Paulo  (MPSP)  o  Aviso  nº  162/18 (Anexo  I).  Na

oportunidade, recomendou-se, sem caráter vinculativo, aos Membros do Ministério

Público paulista, a sustentação – em sede de controle difuso de constitucionalidade

–, de vício de inconstitucionalidade formal da Lei nº 13.654/2018, no ponto em que

promoveu a supressão do inciso I do parágrafo 2o do artigo 157 do Código Penal. 

a)  Um  breve  apanhado  dos  argumentos  a  favor  da

inconstitucionalidade formal da Lei nº 13.654/2018.

Em  sua  recomendação,  a  Procuradoria-Geral  de  Justiça  do

Ministério  Público  do  Estado  de  São  Paulo  apontou  que  o  vício  de

constitucionalidade formal da Lei nº 13.654/2018 teria ocorrido durante o trâmite do

processo legislativo:

CONSIDERANDO:

[...]

IV - Que a intenção dos parlamentares na aprovação do PLS 149/15, foi
coexistir as duas majorantes, isto é, quando cometido o crime com emprego
de arma, o aumento seria de até 1/2 (§2o., I), e, quando empregada arma de
fogo, de 2/3 (§2o.- A, I).



V - Que foi na Comissão de Redação Legislativa (CORELE) onde se decidiu
pela revogação do § 2o, I, sem que houvesse, sobre a matéria, deliberação
dos Congressistas.

[...]

O  fundamento  principal,  portanto,  estaria  em  uma  suposta

irregularidade  no  processo legislativo,  já  que  o  artigo  do  Projeto  de  Lei  que

determinava a revogação do art. 157, § 2°, inciso I, do CP, não teria sido objeto de

apreciação pelos membros do Senado Federal  (CCJ),  mas somente  incluído,

num  momento  posterior,  pela  chamada  Comissão  de  Redação  Legislativa

(CORELE).

Acompanhando  o  Ministério  Público  paulista,  o  Ministério

Público do Estado de Goiás emitiu a Nota Técnica n° 02/2018, de autoria do Centro

de Apoio Operacional Criminal, no qual o vício foi explicado com maior detalhamento

(Anexo II):

Ocorre que a CORELE, quando da redação do Projeto de Lei, não atentou
para o erro contido no relatório do Parecer do Relator do Projeto e incluiu o
artigo 2º com a seguinte redação: 

“Revoga-se o inciso I do § 2º do art.  157 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
dezembro de 1940 (Código Penal).” 

Com escólio no ocorrido, é assente que este ato da CORELE tratou-se de
verdadeira alteração do conteúdo do Projeto de Lei e do que foi deliberado
pelo  Senado,  de modo que esta  Coordenação ultrapassou os limites de
suas  atribuições,  vez  que  o  artigo  200,  inciso  VI,  do  Regulamento
Administrativo do Senado Federal determina que seu trabalho quanto aos
textos finais aprovados nas Comissões deve se restringir exclusivamente a
adequar o texto final aos preceitos de técnica legislativa.

Semelhantes  posicionamentos  foram  adotados:  (a) pelo

Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul (Recomendação n. 01/2018, de

10  de  maio);  (b) pelo  Ministério  Público  do  Estado  do  Pará  (Recomendação  n.

01/2018, de 11 de maio);  (c) pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais

(Nota Técnica nº 03/2018 de 11 de maio); (d) Pelo Ministério Público do Estado do

Rio  Grande  do  Sul  (Informação  Técnico-Jurídica  nº  03/2018)  -  este,  pela  sua

densidade, segue como Anexo III deste estudo.5

5 Em apertada síntese, o aprofundado estudo realizado pelo Ministério Público gaúcho sugere a
ocorrência da inconstitucionalidade, haja vista a presença da: a) inconstitucionalidade formal do
art. 4.º da Lei 13.654/2018, que revoga o inciso I do § 2.º do art. 157 do Código Penal, por vício



No  âmbito  dos  Ministérios  Públicos  Estaduais,  portanto,

identificam-se,  no  momento,  duas  espécies  de  encaminhamentos:  (i)

Recomendações dirigidas aos membros do Ministério Público de autoria dos órgãos

com atribuições para tanto no âmbito Institucional; (ii) material de apoio, consistente

em subsídio técnico-jurídico, como o presente.6

Ademais, em data recente, o Poder Judiciário do Estado de

São Paulo também reconheceu o suposto vício de inconstitucionalidade formal da

Lei nº 13.654/2018:

[…] ainda, incidentalmente,  a inconstitucionalidade da Lei  13.654/18,  que
revogou o §2°,  I,  do art.  157 do CP,  uma vez que foi  na Comissão  de
Redação Legislativa (CORELE) onde se decidiu pela revogação do §2º, I,
sem que houvesse, sobre a matéria, deliberação dos congressistas. 

Assim, a redação do art. 157, §2º, não corresponde àquela aprovada pelo
Congresso, pois suprimido, indevida e ilegalmente, o seu inciso I na fase
final  de revisão do texto,  antes de ser enviado à sanção, padecendo de
inconstitucionalidade formal.7

Ato contínuo,  ainda no Estado de São Paulo,  nos Autos da

Apelação Criminal  nº 0022570-34.2017.8.26.0050,  o Des.  Edison Brandão, da  4ª

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, por entender inconstitucional o art. 4º da

Lei  nº  13.654/18,  houve por  bem em reconhecer  a questão como prejudicial  ao

mérito do pedido e submeter a questão ao julgamento do Órgão Especial daquela

corte, anotando que:

[…] no texto de fato aprovado pelo Senado Federal, subsistia a majorante
prevista  no inciso I,  do §  2º  do art.  157 do Código Penal,  persistindo o
recrudescimento  da  pena  pelo  emprego  de  arma  branca.  Contudo,  a
Coordenação de Redação Legislativa (CORELE), que tem como atribuições
“supervisionar  a  revisão  dos  textos  finais  das  proposições  aprovadas
terminativamente  pelas  Comissões,  procedendo  às  adequações
necessárias em observância aos preceitos de técnica legislativa previstos
na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998; supervisionar a

no  processo  legislativo;  b)  inconstitucionalidade  formal  do  art.  4.º  da  Lei  13.654/2018,  por
deliberação insuficiente do Congresso Nacional; e c) a inconstitucionalidade material do art. 4.º da
Lei 13.654/2018, por violação da proibição da proteção Insuficiente ou deficiente, na condição de
subprincípio do princípio da proporcionalidade.

6 À  evidência,  a  análise  da  aventada  inconstitucionalidade  pelo  Núcleo  de  Controle  de
Constitucionalidade do Ministério Público do Estado do Paraná poderá eventualmente deflagrar
ações Institucionais de naturezas diversas, no âmbito das atribuições legais dos seus órgãos. 

7 Autos nº 0000371-31.2018.8.26.0584, da 2ª Vara do Foro de São Pedro, da Comarca de São
Paulo. Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/arquivos/2018/5/art20180509-07.pdf>. Acesso
em: 11 maio. 2018.

http://www.migalhas.com.br/arquivos/2018/5/art20180509-07.pdf


elaboração dos quadros comparativos das proposições em tramitação no
Senado Federal  e  no Congresso  Nacional,  em cotejo  com os  textos  da
legislação vigente, das emendas apresentadas, da redação final aprovada e
dos vetos presidenciais; disponibilizar na internet, para acesso público, os
textos finais revisados das proposições aprovadas terminativamente pelas
Comissões e os quadros comparativos das proposições em tramitação no
Senado  Federal  e  no  Congresso  Nacional;  e  executar  atividades
correlatas.”, possivelmente entendeu pela existência de redundância entre a
redação aprovada pelo Senado Federal, e retornou ao texto legal anterior,
não aprovado, agora como art. 2º do PLS, a revogação da majorante do
emprego de arma no delito de roubo. 

[...]

Portanto,  quando  o  CORELE  alterou  a  redação,  Coordenação  esta
constituída por funcionários e não por representantes eleitos do Estado e do
Distrito  Federal,  tornando  ao  PLS  149/2015  o  dispositivo  anteriormente
suprimido,  não  realizou  apenas  alterações  técnicas  previstas  na  Lei
Complementar  nº  95,  de  26  de  fevereiro  de  1998,  e  extrapolou  a  sua
competência  que  é  meramente  de  supervisão  formal,  alterando  o  teor
material do PLS que havia sido aprovado pelo Senado Federal. 

Obviamente, a supressão do inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal se
deu sem a aprovação do Congresso Nacional, sendo suprimido ilegalmente
pela CORELE, e, portanto, criada em ambiente diverso do parlamento, por
pessoas não competentes para tanto, não sendo discutida e emanada de
parlamentares,  antes  de  ser  enviado  para  a  sanção  pelo  Presidente  da
República.8

Em síntese,  por  ora,  o  argumento  central  pela  presença de

vício  formal  de  constitucionalidade  da  Lei  nº  13.654/2018  é  o  fato  de  que  o

dispositivo em comento não teria sido objeto de deliberação pela Comissão de

Constituição e Justiça do Senado Federal, mas tão somente incluído, a posteriori,

pela Coordenação de Redação Legislativa (CORELE). Por consequência, conforme

se afirma, teria sido violada a Constituição Federal sob a perspectiva formal, por

suposto vício no processo legislativo.

b)  Um  breve  apanhado  dos  argumentos  a  favor  da
constitucionalidade formal da Lei nº 13.654/2018.

Em atenção a presunção de validade e de constitucionalidade

das leis9, algumas considerações se fazem pertinentes acerca do embate que tem

8 Disponível  em:  <http://www.migalhas.com.br/arquivos/2018/5/art20180510-11.pdf>.  Acesso  em:
11. maio. 2018.

9 “A presunção de constitucionalidade das leis encerra, naturalmente, uma presunção iuris tantum,
que pode ser infirmada pela declaração em sentido contrário do órgão jurisdicional competente
(...). Em sua dimensão prática, o princípio se traduz em duas regras de observância necessária
pelo intérprete e aplicador do direito: (a) não sendo evidente a inconstitucionalidade, havendo

http://www.migalhas.com.br/arquivos/2018/5/art20180510-11.pdf


sido travado em torno do tema, notadamente com foco no histórico da tramitação

legislativa do PLS nº 149/2015, que originou a Lei nº 13.654/2018.

De início, importa destacar que o texto legislativo que previu a

revogação do art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal constava do Projeto de Lei

originariamente proposto, ou seja, no PLS n.º 149/2015, tal qual dispunha seu artigo

3°10.

Conforme identificado pela equipe deste Centro de Apoio, uma

vez apresentado, o projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e

Cidadania do Senado (CCJ), em 07 de julho de 2015, sendo elaborado um primeiro

Relatório  de  autoria  do  Senador  Antônio  Anastasia,  no  qual  também  constava

expressa referência à revogação objeto da presente celeuma11.

Cerca de dois anos após a elaboração desse relatório, em 08

de novembro de 2017, o PLS nº 149/2015 foi incluído em pauta para deliberação,

sendo aprovado por ocasião da 49ª Reunião Ordinária da CCJ, na forma como se

encontrava.12

Ao  divulgar  o  Parecer  nº  141  de  2017,  o  Senador  Antônio

Anastasia novamente fez menção à revogação do art. 157, § 2°, inciso I, em seu

Relatório. 

Entretanto,  após  a  juntada  (a) da  emenda  aditiva,  (b) do

relatório de registro e presença e  (c)  da lista de votação nominal, o denominado

dúvida ou a possibilidade de razoavelmente se considerar a norma como válida, deve o órgão
competente abster-se da declaração de inconstitucionalidade; (b) havendo alguma interpretação
possível que permita afirmar-se a compatibilidade da norma com a Constituição, em meio a outras
que  carreavam  para  ela  um  juízo  de  invalidade,  deve  o  intérprete  optar  pela  interpretação
legitimadora,  mantendo  o  preceito  em vigor”.  Cf.  BARROSO,  Luís  Roberto.  Interpretação  e
Aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 164–165. No mesmo sentido posição
reiterada  do  STF “[…] vige  no  direito  brasileiro  o  postulado  de  que  lei  formal  goza  de
presunção de constitucionalidade até declaração em sentido contrário”  Cf.  (a) STF;  RE
1081290  AgR,  Relator(a):  Min.  EDSON  FACHIN,  Segunda  Turma,  julgado  em  04/04/2018,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 12-04-2018 PUBLIC 13-04-2018; e  (b) STF; RE
659534  AgR,  Relator(a):  Min.  EDSON  FACHIN,  Segunda  Turma,  julgado  em  22/09/2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 03-10-2017 PUBLIC 04-10-2017.

10 Disponível  em:  <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?
dm=3599802&disposition=inline>. Acesso em: 14. maio. 2018.

11 Disponível  em:  <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?
dm=3599811&disposition=inline>. Acesso em: 14. maio. 2018.

12 Na ocasião, além do PLS, também recebeu aprovação a Emenda nº 1 de autoria da Senadora
Simone Tebet, a qual tinha cunho exclusivamente aditivo e tratava de matéria diversa, que em
nada influencia na suposta irregularidade ora tratada.

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3599811&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3599811&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3599802&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3599802&disposition=inline


“Texto  Final  do  Projeto  de  Lei  do  Senado  nº  149,  de  2015  na  Comissão  de

Constituição, Justiça e Cidadania” encaminhado pela Secretaria-Geral da Mesa da

CCJ  do  Senado  Federal  a  Comissão  de  Redação  Legislativa  (CORELE)

apresentava  redação  em  cujo  teor  não  constava  o  artigo  que  tratava  da

revogação, já que de seu artigo 1º – que trata das  alterações gerais  – passa-se

diretamente  à  disposição  sobre  a  data  de  vigência  (artigo  2o),  não  existindo,

portanto,  qualquer  menção  ao  artigo  que  dispunha  sobre  a  revogação  do

inciso I do parágrafo 2° do artigo 157 do Código Penal.13

Pois bem, baseado então no fato de que o texto final aprovado

pela CCJ (conforme encaminhado pela Secretaria-Geral da Mesa) não fez constar o

artigo que tratava da revogação, em aparente contradição com todos os registros

anteriores,  é  que  se  passou  a  questionar  uma possível  inclusão  indevida  desta

disposição  pela  Comissão  de  Redação  Legislativa  (CORELE)  que,  em  20  de

novembro  de  2017,  foi  responsável  pela  elaboração  do  “Texto  final  revisado  –

Projeto de Lei”14,  com o artigo original  revogando o §2º,  inciso I,  do art.157,  do

Código Penal.

Ato  seguinte,  como  (a) o  prazo de recurso  transcorreu sem

manifestações; e (b) o texto havia sido aprovado pela CCJ em caráter terminativo,

não houve necessidade de análise pelo Plenário do Senado, sendo enviado o PL

com  o  artigo  que  trata  da  revogação15 para  apreciação  da  Câmara  dos

Deputados, local em que recebeu a devida tramitação16 até ser devolvido ao Senado

13 Referido texto pode ser consultado na Página 142 do Diário Oficial do Senado Federal do dia 10
de novembro de 2017, bem como pode ser consultado na movimentação do dia 09.11.2017 do
trâmite legislativo do Senado. Este também era o texto que se verificava na movimentação do dia
08.11.2017, no mesmo histórico de tramitação, até o dia de início das pesquisas para realização
do presente estudo (10.05.2018). Importa aqui ressaltar que quando teve início o presente Estudo
(10.05.2018), este artigo não constava do documento, conforme anexo da movimentação do site
do  Senado.  Num  momento  posterior,  porém,  em  11.05.2018,  identificou-se  que,  no  mesmo
hiperlink  passou  a  existir  um documento  constando  expressamente  o  artigo  2°  que  trata  da
revogação do art. 157, §2°, inciso I, do CP. De todo modo, referido texto persiste não conferindo
com o do documento divulgado pelo Diário Oficial do Senado do dia 10.11.2017 em sua Página
142, já que remanesce no diário oficial o documento sem o artigo da revogação.

14 Disponível  em:  <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?
dm=7275778&disposition=inline>. Acesso em: 14. maio. 2018.

15 Disponível  em:  <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?
dm=7301973&disposition=inline>. Acesso em: 14. maio. 2018.

16 Disponível  em:  <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?
idProposicao=2163149>. Acesso em: 14. maio. 2018.

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2163149
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2163149
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7301973&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7301973&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7275778&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7275778&disposition=inline


em forma de Substitutivo, especialmente voltado à inclusão de alterações afetas à

Lei n. 7.102/8317.

Destaque-se, uma vez mais, que neste Substitutivo o texto da

revogação  constava  expressamente  e,  embora  não  se  tenham  registradas

deliberações  sobre  este  ponto  específico,  o  texto  integral  do  Substitutivo  foi

aprovado pelo Senado, que em seguida o encaminhou para sanção presidencial18.

Repisa-se,  de  toda  forma,  que  a  análise  dos  registros

legislativos  deliberativos  dá indicativos  de que a  revogação do artigo  157,  §  2°,

inciso I, do Código Penal, não teria sido objeto de debates, seja por ocasião da 49ª

Reunião Ordinária da CCJ do Senado, seja no momento de apreciação do texto

Substitutivo apresentado pela Câmara dos Deputados.

O ponto central colocado em mesa consiste, portanto, na prova

de dois vícios do processo legislativo: 

(i)  a  CCJ  não  aprovou  o  PL na  forma como  fora  proposto,

deliberando os seus membros pela exclusão do art. 3º, que revogava o §2º, inciso I,

do art.157, do Código Penal.

Tais provas consistiriam no envio do “Texto Final do Projeto de

Lei do Senado nº 149, de 2015 na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania”

pela Secretaria-Geral da Mesa da CCJ do Senado Federal a Comissão de Redação

Legislativa  (CORELE),  ausente  o  artigo  3º  e  na  sua  posterior  inclusão  pela

CORELE quando do encaminhamento a Câmara dos Deputados.

(ii)  que ao apreciar o Substitutivo encaminhado pela Câmara

dos  Deputados  –  aprovando  o  texto  final  que  fora  encaminhado  pela  CORELE,

portanto, contendo o art.3º que revoga o §2º, inciso I do art.157, do Código Penal –,

o Senado Federal deliberou somente acerca da matéria que fora modificada pela

Casa Revisora, deixando de ser discutida a matéria ora debatida.

17 Disponível  em:  <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?
dm=7641964&disposition=inline>. Acesso em: 14. maio. 2018.

18 Embora até o momento da elaboração do presente estudo sejam ainda parcas as manifestações
doutrinárias sobre o tema, já se registrou posicionamento no sentido de que a aprovação no
Senado, do texto apresentado sob a forma de substitutivo pela Câmara dos Deputados, teria o
condão  de  sanar  eventuais  vícios  ocorridos  na  primeira  fase  de  tramitação.  Cf.
https://www.conjur.com.br/2018-mai-08/constitucionalidade-formal-lei-136542018. Acesso em: 14.
maio de 2018.

https://www.conjur.com.br/2018-mai-08/constitucionalidade-formal-lei-136542018
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7641964&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7641964&disposition=inline


A prova neste sentido é o Parecer nº 51, de 2018-PLEN/SF, em

substituição à CCJ, no qual o Senador Dario Berger, fez constar expressamente que:

“Nesta  fase  do  processo  legislativo,  compete  ao  Senado  Federal  tão  somente

aprovar ou rejeitar o conteúdo que foi modificado pela Câmara dos Deputados (...)”.19

3. Considerações finais.

Feito este breve apanhado cumpre enfatizar mais uma vez que

este Centro de Apoio está enviando a matéria sobre o aventado vício no processo

legislativo  a  unidade  especializada  e  com atribuições  para  tanto  no  âmbito  do

Ministério  Público  do  Estado  do  Paraná,  o  Núcleo  de  Controle  de

Constitucionalidade junto a Procuradoria-Geral de Justiça (art. 10, inc. IV, do Anexo

da Resolução PGJ n. 5.165/2015).20

Para  além  disso  e  independentemente  de  eventual  futura

decisão sobre o tema em sede de controle abstrato de constitucionalidade pelo E.

Supremo Tribunal Federal, cumpre a este Centro de Apoio destacar aos membros do

Ministério Público do Estado do Paraná que, no cenário atual:

(i) é  possível  que  cada membro do Ministério Público do

Estado do Paraná exerça o controle difuso de constitucionalidade nos casos

de  sua  atribuição,  com  os  efeitos  de  eventual  acolhimento  da  tese  de

inconstitucionalidade  formal  por  vício  legislativo  estar  adstrito  ao  caso

concreto.21

Nestes casos, ainda que se postule,  em sede de alegações

finais, o reconhecimento judicial de inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/2018, é de

19 Documento  disponível  em:  https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?
dm=7652589&disposition=inline. Aceso em: 16 de maio de 2018, Às 2h20min.

20 Conforme este dispositivo,  compete a este  Núcleo a prestação de assessoria em matéria de
constitucionalidade quando relacionada à elaboração de “representações à Procuradoria-Geral da
República em caso de inconstitucionalidade de lei estadual ou federal em face da Constituição
Federal”.

21 “No processo que é instaurado para permitir a solução de conflito de interesses, a questão da
constitucionalidade – seja  arguida pela  parte,  terceiro,  Ministério  Público ou ainda aferida de
ofício pelo juiz – é apreciada de forma incidental, como prejudicial à solução do litígio entre as
partes.
A decisão da questão de constitucionalidade, assim, não é a decisão da questão principal ou,
mais exatamente, do objeto litigioso do processo, mas a decisão da questão cujo exame constitui
premissa indispensável para a análise da questão principal ou do mérito, sobre o qual litigam as
partes  do  processo”.  Cf.  SARLET,  Ingo  Wolfgang;  MARINONI,  Luiz  Guilherme;  MITIDIERO,
Daniel. Curso de direito constitucional. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 1009.

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7652589&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7652589&disposition=inline


bom alvitre que o Ministério Público peça, expressamente, que na hipótese de não

acolhimento  da  tese  pelo  Poder  Judiciário,  no  momento  de  análise  das

circunstâncias  judiciais  do  art.59,  do  CP,  seja  considerado  como  fator

exasperador da pena-base o fato de o roubo ter sido praticado com o emprego

de arma imprópria.

(ii) Em não sendo aventada a inconstitucionalidade da Lei nº

13.654/2018,  seja  observado  pelos membros  do  Ministério  Público  rigor  no

controle  da  valoração  judicial  de  todas  as  circunstâncias  do  delito  no

momento da fixação da pena em eventual  sentença condenatória  de roubo

praticado com o emprego de arma.22

Isto porque, se por um lado, a partir da revogação promovida, o

emprego  de  arma  branca  pode  ter  deixado  de  figurar  como  uma  das  causas

especiais de aumento de pena a ser considerada na terceira fase da dosimetria da

pena do roubo, deve-se recordar a absoluta possibilidade do fato ser negativamente

valorado  por  ocasião  da  primeira  fase  da  dosimetria  da  pena  privativa  de

liberdade, enquanto “circunstâncias do crime”, nos termos do quanto previsto pelo

artigo 59, caput, do Código Penal. 

Ou seja,  ainda que  se  considere  constitucional  a  supressão

promovida  pela  Lei  nº  13.654/2018,  remanesce  a  possibilidade  de  se  pleitear  a

exasperação da pena na primeira fase de dosimetria da sanção penal. 

Tal  pedido  pode  ser  ventilado  ainda  em sede  de  alegações

finais, lastreadas em diligências investigatórias e apuradas no âmbito da instrução

processual, devendo merecer acurada verificação e controle pelo Ministério Público

no momento da ciência da sentença condenatória, a fim de promoção de eventual

recurso  de  apelação  combativo  do  ato  jurisdicional  de  mérito  que

desconsidere  o  pleito  ministerial  de  aumento  da  pena-base  quando  da

avaliação das circunstâncias do art.59, do Código Penal.23

22 Nesse sentido, o Item 158, alínea ‘e’, do Manual de Orientação Funcional CGMP/MPPR, dispõe
que os membros do Ministério Público deverão: “manifestar-se, ao postular a condenação, sobre
a dosimetria da pena, com abordagem expressa das circunstâncias judiciais, atenuantes e
agravantes,  e  demais  causas genéricas e  especiais  de  aumento  ou de diminuição  da pena,
propondo a sanção que se afigurar mais justa, atentando para a existência de reincidência — não
basta,  nas  alegações,  apontar  a  ocorrência  da  reincidência,  é  preciso  comprová-la  com  a
respectiva  certidão.  Requerer  o  regime  de  cumprimento  inicial,  suspensão  condicional  ou
substituição por pena alternativa”.

23 Nesse sentido a determinação do Item 174 do Manual de Orientação Funcional CGMP/MPPR:
“Além do exame do mérito, para fim de recurso, verificar se a sentença preenche os requisitos



Assim  não  ocorrendo,  o  trânsito  em  julgado  da  sentença

condenatória  para  o  Ministério  Público,  acompanhado  de  exclusivo  recurso  da

defesa, impossibilitará que os órgãos ministeriais com atuação criminal  junto aos

Tribunais  possam  postular  a  exasperação  da  pena  privativa  de  liberdade  pelo

reconhecimento do emprego de arma como fator justificante de um desvalor das

circunstâncias judiciais do art.59, do CP, por força do princípio da ne reformatio in

pejus.24

formais  exigidos  por  lei,  bem como a  exatidão  da  pena imposta, do  regime aplicado  ou  de
eventual medida de segurança.” 

24 Sobre a aplicação do princípio da ne reformatio in pejus no âmbito da aplicação da pena Cf. […]
2. Pelo princípio da non reformatio in pejus, o recorrente tem o direito de não ter sua situação
agravada,  direta  ou  indiretamente,  quando  se  tratar  de  recurso  exclusivo.  É  sabido  que  em
julgados  recentes,  a  Sexta  Turma  tem decidido  no  sentido  de  que  não  fere  o  princípio  em
comento  a  adoção  pelo  Tribunal  de  motivação  própria  sobre  as  questões  jurídicas  ampla  e
contraditoriamente debatidas no juízo a quo, não se tratando de inovação indevida, desde que
não agravada a situação do réu. 3. Entretanto, no caso concreto, o Tribunal de origem afastou a
circunstância da culpabilidade, indo ao encontro do pedido formulado no recurso de apelação
exclusivo  da  defesa,  contudo,  considerou  outra  circunstância  diversa  da  culpabilidade,  agora
valorando negativamente a circunstância judicial das circunstâncias do crime, a qual não havia
sido sopesada desfavoravelmente ao réu em primeiro grau. Ilegalidade. 4. Habeas corpus não
conhecido.  Ordem  concedida  de  ofício  para  decotar  da  condenação  a  circunstância  judicial
incluída pelo Tribunal de origem, tornando a reprimenda definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro)
meses de reclusão, além do pagamento de 3 (três) dias-multa, mantidos os demais termos do
acórdão que julgou a apelação. (STJ; HC 349.651/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016); (b) […] 4. Na primeira fase da
dosimetria da pena não pode o Tribunal de apelação reconhecer uma circunstância judicial não
fundamentada na sentença condenatória, sob pena de indevido reformatio in pejus. Na hipótese
dos autos, a circunstância judicial das consequências do crime deve ser excluída da 1ª fase da
dosimetria, pois não fundamentada na sentença e o recurso examinado pela Corte de origem fora
interposto exclusivamente pela defesa. Sendo assim, deve-se reduzir a fração de aumento de 1/6
para 1/8, tendo em vista a manutenção das circunstâncias do crime/culpabilidade, pois o paciente
e seu comparsa estavam com os rostos encobertos, o que demanda maior destreza no agir e
demonstra maior audácia e periculosidade. […] 8. Habeas Corpus não conhecido. Concedida a
ordem de ofício para reduzir a pena aplicada ao paciente, fixando, ao final, em 9 (nove) anos, 3
(três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além do pagamento de 20 dias-multa, mantendo-
e  o  regime  inicial  fechado  (Ação  Penal  nº  0008370-76.2014.8.26.0066,  1ª  Vara  Criminal  de
Barretos). (STJ;  HC 360.168/SP,  Rel.  Ministro  REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018) e  (c) PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  DOSIMETRIA DA PENA.
REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.  CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA
AFASTADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DIMINUIÇÃO PROPORCIONAL DA
REPRIMENDA  BÁSICA.  ILEGALIDADE. REFORMATIO  IN  PEJUS CONFIGURADA. 1.  A
dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando
atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que
somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma
regra de direito. 2. No caso, ao julgar a apelação exclusivamente defensiva, o Tribunal de origem
afastou  as  circunstâncias  do  crime  por  considerar  inidôneos  os  fundamentos  da  sentença,
mantendo, contudo, a pena-base no mesmo patamar. Ocorre que, afastada pelo colegiado local
uma circunstância judicial negativa reconhecida no édito condenatório, imperiosa seria a redução
proporcional  da  reprimenda  básica,  em  atenção  ao  princípio  da non reformatio  in  pejus.
Precedentes.  3.  Agravo  regimental  desprovido. (STJ;  AgInt-AREsp  1.250.615;  Proc.
2018/0037309-5; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 03/05/2018; DJE
15/05/2018; Pág. 1371)



ANEXO I



O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que
lhe  são  conferidas  pelo  artigo  19,  inciso  I,  alínea  “d”,  da  Lei
Complementar  Estadual  nº  734,  de  26 de  novembro de  1993,  a
pedido do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça
Criminais:

CONSIDERANDO:

I  - O  advento  da  Lei  13.654/18,  que  alterou  o  Código  Penal,  mais
precisamente,  os artigos 155 e 157,  ambos inseridos  no Título  “Dos
Crimes Contra o Patrimônio”.

II  - Que  antes  da  nova  Lei,  a  pena  para  o  delito  de  roubo
circunstanciado era majorada até 1/2 se houvesse emprego de  arma,
abrangendo arma no  sentido  próprio e  impróprio,  isto  é,  qualquer
instrumento, com ou em finalidade bélica, desde que servisse para o
ataque ao bem jurídico tutelado.

III - Que com a mudança legislativa, o aumento de pena para o delito
quando cometido com emprego de arma de fogo passou a ser de 2/3.

IV - Que a intenção dos parlamentares na aprovação do PLS 149/15, foi
coexistir  as  duas  majorantes,  isto  é,  quando  cometido  o  crime  com
emprego  de  arma,  o  aumento  seria  de  até  1/2  (§2o.,  I),  e,  quando
empregada arma de fogo, de 2/3 (§2o.- A, I).

V -  Que foi  na  Comissão de  Redação  Legislativa  (CORELE)  onde  se
decidiu pela revogação do §2o, I, sem que houvesse, sobre a matéria,
deliberação dos Congressistas.

VI - O art. 65 da CF/88, que diz: “O projeto de lei aprovado por uma
Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e
enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar,  ou
arquivado, se o rejeitar”.

VII - Que a revogação do §2o, I, sem aprovação do Congresso Nacional,
antes  da  sanção  ou  veto,  constitui  manifesta  inconstitucionalidade
formal, por afronta ao devido processo legislativo. Nesse sentido, aliás,
alerta a melhor doutrina (Olavo Augusto Vianna Alves Ferreira, Controle
de Constitucionalidade e seus efeitos, 4ª Edição, Salvador: Juspodivm,
2018, p. 136);



VIII - Portanto, que a redação do art. 157, §2o, não corresponde àquela
aprovada pelo Congresso, pois suprimido, indevida e ilegalmente, o seu
inciso I na fase final de revisão do texto, antes de ser enviado à sanção,
padecendo de inconstitucionalidade formal.

IX -  No conflito  gerado entre o  significado do texto e  a intenção do
legislador ao criar a nova norma legal, deve prevalecer, no caso, esta
(mens legislatoris), pois aquela (mens legis) foi indevidamente criada em
ambiente diverso do parlamento.

X - Que a restrição imposta pela nova Lei, além de evidente retrocesso
na tutela  do  bem jurídico,  é  inconstitucional,  pois  não foi  discutida
pelos parlamentares, os quais votaram projeto de lei que preservava a
majorante do emprego de arma, criando outra para o caso de emprego
de arma de fogo.

XI - A  Constituição  Federal,  que atua como alicerce  de  validade de
todas as normas infraconstitucionais, que deverão respeitar os direitos
fundamentais nela consagrados.

XII  - Que  os  direitos  fundamentais  expressam  não  apenas  uma
proibição  do  excesso,  como  também  devem  ser  traduzidos  como
proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela (STF – HC
104.410/RS).

RECOMENDA,  sem  caráter  normativo,  aos  órgãos  do  Ministério
Público para o desempenho de suas atribuições:

Que provoquem o judiciário no sentido de declarar, no controle difuso
incidental, a inconstitucionalidade formal da supressão do inciso I, do
§2o, do art. 157, do CP, por afronta ao devido processo legislativo, já que
não aprovada pelo Congresso Nacional.

São Paulo, 3 de maio de 2018.

GIANPAOLO POGGIO SMANIO

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA



ANEXO II



NOTA TÉCNICA N. 2/2018 – CAO CRIM

EMENTA: ORIENTA QUE OS MEMBROS DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  SUSCITEM  A
DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE
INCIDENTAL  DO  ARTIGO  4º,  DA  LEI  Nº.
13.654/2018,  TIPIFICANDO  A  CONDUTA  DE
ROUBO COM USO DE ARMA BRANCA OU DE
DEFESA PESSOAL,  NO  ARTIGO  157,  §  2º,
INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

O  CENTRO  DE  APOIO  OPERACIONAL  CRIMINAL,  com  base  nos
artigos 33, inciso V, da Lei 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público),
60,  inciso  X,  da  Lei  Complementar-GO  nº.  25/1998  (Lei  Orgânica  do  Ministério
Público do Estado de Goiás) e 4º, inciso XV, do Ato PGJ/MPGO nº. 19/2016, expede
a Nota  Técnica  N.  02/2018,  às  Promotorias  de  Justiça  Criminais  do  Ministério
Público do Estado de Goiás, fundamentando-se nas razões que passa a apresentar:

DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NO CÓDIGO PENAL PELA LEI FEDERAL
Nº 13.654/2018

A Lei Federal nº. 13.654/2018, em sua  mens legis pretendeu introduzir
alterações no Código Penal, a fim de coibir com mais severidade a alta incidência de
crimes patrimoniais cometidos com artefatos explosivos ou análogos que causem
perigo comum, fazendo a distinção entre as condutas menos e mais graves.

Nesse intuito,  verificado que o  modus  operandi  primordial  utilizado na
explosão de caixas eletrônicos é o de uso de explosivos, foram introduzidos os tipos
do  furto  qualificado  pelo  emprego  de  explosivo  (art.  155,  §  4º-A,  CP),  furto
qualificado pela subtração de explosivo (art.  155, § 7º, CP), roubo majorado pela

Rua 23 com Av. Fued José Sebba, Qd. A6, lt. 15/24, sala T-10, Jardim Goiás, Goiânia-GO.
Contatos: (62) 3243-8050/8051/8052/8053/ caocriminal@mp  go.mp.br

LGP
Página 1 de 10

mailto:caocriminal@mp.go.gov.br


subtração de substância explosiva (art. 157, § 2º, inc. VI, CP), roubo majorado pelo
emprego de substância explosiva (art. 157, § 2º-A, inc. II, CP).

Ocorre que outras mudanças alheias a esta alarmante situação também
foram introduzidas no Código Penal, quais sejam, a tipificação do roubo majorado
por arma exclusivamente de fogo (art. 157, § 2º-A, inc. I, CP) e a revogação do tipo
penal de roubo majorado pelo emprego de qualquer tipo de arma trazida pelo artigo
4º, da Lei Federal nº 13.654/2018, o qual revogou o artigo 157, § 2º, inciso I, do
Código Penal.

Pois bem, antes o tipo do artigo 157,  § 2º,  inciso I,  do Código Penal,
majorava-se o roubo com o emprego de qualquer tipo de arma, seja ela arma branca
(ex. faca, facão, besta, arcos etc), arma de fogo (ex. Pistola, rifles, revólveres etc),
arma de defesa pessoal (ex. Tasers, sprays de pimenta, tonfas táticas, soco inglês),
ou ainda,  arma explosiva  (ex.  Bombas,  granadas,  artefato explosivo  improvisado
etc).

A alteração  legislativa  introduzida  pela  Lei  nº.  13.654/2018  passou  a
tipificar o roubo por emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, inc. I, CP) ou de
arma explosiva (art. 157, § 2º-A, inc. II, CP). Entretanto, a despeito desse  modus
operandi no  crime  de  roubo  ter  ganhado  especial  amparo  legislativo  com
agravamento de pena, a execução deste delito com uso de arma de defesa pessoal
ou branca restou desguarnecida, vez que o dispositivo que majorava essa hipótese
(art. 157, § 2º, inc. I, CP) foi revogado pela alteração legislativa.

Nesse limiar, cumpre expor que trata-se de total discrepância legislativa
equiparar no mesmo tipo penal do art. 157, caput, do Código Penal, a execução do
roubo mediante emprego de uma arma taser ou facão a um roubo com emprego de
ameaça e/ou força física. Pois, no primeiro caso, a conduta do agente é muito mais
elaborada e com maior possibilidade de atingir o resultado almejado no tipo, isto é, a
subtração do bem material da vítima. 

Não bastasse isso, o porte ilegal de arma branca ou de defesa pessoal é
infração penal autônoma e continua sendo punido em razão do disposto no artigo
19, da Lei de Contravenções Penais. Um fator comprobatório disto é que embora
tenha  sido  tipificada  a  punição  do  porte  de  arma  de  fogo  na  Lei  Federal  nº.
10.826/2003, remanesce a contravenção penal de porte de arma para as demais
espécies de arma. Este inclusive é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), cuja ementa transcrevo:
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PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO
ADOLESCENTE.  MEDIDA  SOCIOEDUCATIVA  DE  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES
PENAIS.  NÃO  RECEPÇÃO  DO  PORTE  DE  ARMA  BRANCA.
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  ATIPICIDADE.  JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA  EM  SENTIDO  CONTRÁRIO.  MEDIDA
CONCRETAMENTE  FUNDAMENTADA.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL
NÃO  EVIDENCIADO.  1.  Não  há  inconstitucionalidade  na  Lei  de
Contravenções  Penais,  recepcionada  pela  Constituição  Federal  e
tratada  pela  legislação  atual  como  delito  de  pequeno  potencial
ofensivo, isto se aplicando inclusive ao delito do art. 19 da Lei de
Contravenções Penais. 2. Evidenciado fundamento concreto e razoável
de a medida socioeducativa seria adequada às condições pessoais do
agente,  inexiste  constrangimento  ilegal  a  ser  constatado.  3.  Agravo
regimental  improvido.  (AgRg  no  HC  331.694/SC,  Rel.  Ministro  NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015)
(grifo não presente no texto original)

DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 4º, DA LEI FEDERAL Nº.
13.654/2018

Consta  dos  assentos  do  Senado  Federal  que  a  Lei  Federal  nº.
13.654/2018 iniciou discussão no Projeto de Lei  do Senado (PLS) nº.  149/2015.
Neste respectivo Projeto de Lei, consta de sua tramitação que a última apreciação
ocorreu na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, na data de 08/11/2017,
sendo que foi aprovado nos termos do Parecer (SF) Nº 141, de 2017, constando no
texto final apenas 2 artigos, sendo o primeiro alterando o texto legal e o segundo
dispondo  que  a  Lei  vindoura  entraria  em  vigor  na  data  de  sua  publicação.  O
respectivo texto foi publicado no Diário do Senado Federal nº. 171 de 10/11/2017, a
seguir in litteris:
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É oportuno informar que no Projeto de Lei ocorreu apenas a Emenda nº.
01 de autoria da Senadora Simone Tebet, a qual foi incorporada ao texto e aprovada
pela Comissão. Na referida emenda constavam em seu bojo somente três sugestões
de tipificações – furto com emprego de explosivo, furto de explosivo e roubo de
substância explosiva ou análoga. Entretanto no Relatório do Parecer do Senador
Antônio Anastasia, Relator do Projeto,  por  erro em seu conteúdo,  constou que a
Emenda do Projeto trazia em seu teor proposição de artigo revogando art. 157, §2º,
inciso I, do Código Penal.

Comprovando o exposto, seguem abaixo cópias das páginas da Emenda
nº 1, em que materializa-se clara a inexistência de qualquer proposta de revogação
do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal. Vejamos.
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Em  atos  subsequentes,  o  Projeto  de  Lei  com  as  respectivas
incorporações das disposições da emenda nº 1 foi para Coordenação de Redação
Legislativa (CORELE) e aguardou o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias sem que
fosse ofertado recurso para apreciação da proposta de lei pelo Plenário do Senado
Federal nos termos do que disciplina o artigo 91, §§ 3º e 5º,  de seu Regimento
Interno.

Desta forma, em razão da ausência de recursos, a CORELE confeccionou
a redação final  do Projeto de Lei  a qual  foi  remetida pelo Primeiro-secretário do
Pleno  do  Senado  Federal  para  o  Primeiro-secretário  do  Pleno  da  Câmara  dos
Deputados.

Ocorre  que  a  CORELE,  quando  da  redação  do  Projeto  de  Lei,  não
atentou para o erro contido no relatório do Parecer do Relator do Projeto e incluiu o
artigo 2º com a seguinte redação:

“Revoga-se o inciso I do § 2º do art. 157 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
dezembro de 1940 (Código Penal).”

Com escólio no ocorrido, é assente que este ato da CORELE tratou-se de
verdadeira alteração do conteúdo do Projeto de Lei e do que foi  deliberado pelo
Senado, de modo que esta Coordenação ultrapassou os limites de suas atribuições,
vez que o artigo 200, inciso VI, do Regulamento Administrativo do Senado Federal
determina que seu trabalho quanto aos textos finais aprovados nas Comissões deve
se restringir  exclusivamente  a  adequar  o texto  final  aos preceitos de técnica
legislativa.
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Cabe expor que o Projeto de Lei encaminhado pelo Senado Federal, foi
aprovado  sem  nenhuma  ressalva  pela  Câmara  dos  Deputados,  padecendo  o
processo legislativo de vício formal apenas no Senado Federal com o acréscimo do
dispositivo legal, vez que o artigo 2º do Projeto de Lei posteriormente perpassado
para  o  artigo  4º,  da  Lei  Federal  nº.  13.654/2018  não  foi  apreciado  na  votação
realizada no Senado Federal, conforme  nota taquigráfica anexa e gravação da
sessão cujo  link  de  acesso  é  https://drive.google.com/open?
id=1fBcGX5AZtNRwiTVZNl9nWomv9QzGcX9U .

Este  vício  na  condução  do  processo  legislativo  constitui  afronta  ao
Princípio  do  Devido  Processo  Legislativo  insculpido  no  artigo  59,  caput,  da
Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB). E ainda, total desrespeito
aos  artigos  47  e  65,  da  CRFB,  os  quais  dispõem,  respectivamente,  sobre  a
necessidade das deliberações de cada Casa Legislativa ser aprovada pela maioria
dos membros e a imprescindibilidade de a aprovação transcorrer em cada Casa
Legislativa da República em turno único e com a revisão da outra respectiva casa.

Nesse sentido foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) ao
julgar Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) reconhecendo lei inconstitucional
por não ter sido apreciada em Casa Legislativa nos exatos termos da tramitação
erigida do Processo Legislativo:

DIREITO  CONSTITUCIONAL.  CONTROLE  DE
CONSTITUCIONALIDADE. EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO DE
CONVERSÃO  DE  MEDIDA  PROVISÓRIA  EM  LEI.  CONTEÚDO
TEMÁTICO  DISTINTO  DAQUELE  ORIGINÁRIO  DA  MEDIDA
PROVISÓRIA.  PRÁTICA  EM  DESACORDO  COM  O  PRINCÍPIO
DEMOCRÁTICO  E  COM  O  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL  (DEVIDO
PROCESSO  LEGISLATIVO).  1.  Viola  a  Constituição  da  República,
notadamente o princípio democrático e o devido processo legislativo
(arts. 1º, caput, parágrafo único, 2º, caput, 5º, caput, e LIV, CRFB), a
prática  da  inserção,  mediante  emenda  parlamentar  no  processo
legislativo de conversão de medida provisória em lei, de matérias de
conteúdo  temático  estranho  ao  objeto  originário  da  medida
provisória. 2. Em atenção ao princípio da segurança jurídica (art. 1º e 5º,
XXXVI, CRFB), mantém-se hígidas todas as leis de conversão fruto dessa
prática promulgadas até a data do presente julgamento, inclusive aquela
impugnada nesta ação.  3.  Ação direta de inconstitucionalidade julgada
improcedente  por  maioria  de  votos.  (ADI  5127,  Relator(a):  Min.  ROSA
WEBER, Relator(a)  p/  Acórdão:  Min.  EDSON FACHIN,  Tribunal  Pleno,
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julgado em 15/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 10-
05-2016 PUBLIC 11-05-2016) (grifo não presente no texto original)

Não  bastasse  isso,  dantes  o  STF  já  tinha  enfrentado  caso  análogo
quando declarou incidentalmente inconstitucional artigo de Lei Federal inserido na
publicação do  texto  oficial  por  engano e  sem anterior  apreciação do Congresso
Nacional. Segue ementa do julgado:

Habeas Corpus. 2. Anistia criminal. 3. Paciente condenado como incurso
no art. 95, letra "d", da Lei nº 8212, de 1991, a dois anos e quatro meses
de  reclusão,  "pela  prática  do  delito  de  omissão  de  repasse  de
contribuições previdenciárias aos cofres autárquicos". 4. Habeas corpus
requerido em favor do paciente para que seja beneficiado pelo parágrafo
único do art. 11, da Lei nº 9639 publicada no Diário Oficial da União de 26
de  maio  de  1998,  em  virtude  do  qual  foi  concedida  anistia  aos
"responsabilizados pela prática dos crimes previstos na alínea "d" do art.
95 da Lei nº 8212, de 1991, e no art. 86 da Lei nº 3807, de 26 de agosto
de 1960". 5. O art. 11 e parágrafo único foram inseridos no texto da Lei nº
9639/1998, que se publicou no Diário Oficial da União de 26.5.1998. Na
edição do dia seguinte, entretanto, republicou-se a Lei nº 9639/1998, não
mais constando do texto o parágrafo único do art . 11, explicitando-se que
a Lei foi  republicada por ter saído com incorreção no Diário Oficial  da
União de 26.5.1998. 6. Simples erro material na publicação do texto não
lhe confere, só por essa razão, força de lei. 7. Caso em que o parágrafo
único aludido constava dos autógrafos do projeto de lei, que veio assim a
ser sancionado, promulgado e publicado a 26.5.1998.  8. O Congresso
Nacional comunicou, imediatamente, à Presidência da República o
fato de o parágrafo único do art. 11 da Lei nº 9639/1998 não haver
sido aprovado, o que ensejou a republicação do texto correto da Lei
aludida. 9.  O  dispositivo  padecia,  desse  modo,  de
inconstitucionalidade formal, pois não fora aprovado pelo Congresso
Nacional. 10. A republicação não se fez, entretanto, na forma prevista
no  art.  325,  alíneas  "a"  e  "b",  do  Regimento  Interno  do  Senado
Federal, eis que, importando em alteração do sentido do projeto, já
sancionado,  a  retificação  do  erro,  por  providência  do  Congresso
Nacional,  haveria  de  concretizar-se,  "após  manifestação  do
Plenário".  11.  Hipótese  em  que  se  declara,  incidenter  tantum,  a
inconstitucionalidade  do  parágrafo  único  do  art.  11  da  Lei  nº
9639/1998, com a redação publicada no Diário Oficial da União de 26
de maio de 1998, por vício de inconstitucionalidade formal manifesta,
decisão que,  assim,  possui  eficácia  ex  tunc. 12.  Em conseqüência
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disso, indefere-se o "habeas corpus", por não ser possível reconhecer, na
espécie, a pretendida extinção da punibilidade do paciente, com base no
dispositivo declarado inconstitucional. (HC 77734, Relator(a): Min. NÉRI
DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, julgado em 04/11/1998, DJ 10-08-2000 PP-
00005 EMENT VOL-01999-03 PP-00525 RTJ VOL-00174-02 PP-00552)
(grifo não presente no texto original)

Com base no exposto, o mais escorreito a fim de resguardar a ordem
jurídica  e  segurança  pública,  seria  o  questionamento  da  aberrante
inconstitucionalidade formal do artigo 4º, da Lei nº. 13.654/2018, por afronta ao que
determina o processo legislativo para constituição de leis ordinárias. Haja vista o
controle de constitucionalidade somente ocorrer nas vias difusa e concentrada, ao
Promotor de Justiça resta apenas pleitear ao judiciário a declaração incidental da
inconstitucionalidade.  Lastreando o exposto  é o que determina a doutrina pátria,
senão vejamos:

Ministro Alexandre de Moraes1

“O  desrespeito  às  normas  de  processo  legislativo  constitucionalmente
previstas acarretará a inconstitucionalidade formal da lei ou ato normativo
produzido, possibilitando pleno controle repressivo de constitucionalidade
por  parte  do  Poder  Judiciário,  tanto  pelo  método  difuso  quanto  pelo
método concentrado.”

Nathalia Masson2

“A desobediência às regras do processo legislativo constitucionalmente
delineado resulta inequívoca inconstitucionalidade formal da lei ou do ato
normativo elaborado. Referida inconstitucionalidade, fruto de um processo
legislativo ilegítimo, poderá ser:

(i) reconhecida pelo Poder Judiciário no exercício do controle repressivo
de constitucionalidade - tanto no âmbito do controle difuso como no do
concentrado;

(ii)  evitada  no  controle  de  constitucionalidade  político  preventivo,
desenvolvido  externamente  ao Poder  Judiciário,  pelo  Poder  Legislativo

1 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. - 30. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 661.
2 MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. 4. ed. rev. ampl. Atual. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 736
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(através da atuação das Comissões de Constituição e  Justiça)  e  pelo
Poder Executivo, por meio do veto jurídico presidencial;

(iii) refreada pelo Poder Judiciário, por meio do excepcional controle de
constitucionalidade jurisdicional preventivo, no qual os parlamentares
defendem seu direito público subjetivo à correta e estrita observância do
devido  processo  legislativo,  o  que  os  permite  manejar  o  mandado  de
segurança individual (impetrado pelos parlamentares federais perante o
Supremo Tribunal  Federai)  em todas  as  oportunidades  em que  forem
desrespeitadas  as  normas  constitucionais  referentes  à  elaboração  das
espécies  normativas.  Conforme  posicionamento  estável  do  STF,  o
'parlamentar tem legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança
com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de
leis e emendas constitucionais que não se compatibilizam com o processo
legislativo constitucional’.”

DA CONCLUSÃO

Pelas  razões  de  direito  acima  expostas,  o  CENTRO  DE  APOIO
OPERACIONAL  CRIMINAL  expede  a  presente  Nota  Técnica aos  membros  do
Ministério Público do Estado de Goiás, sem caráter vinculativo, a fim de que, caso
entendam pela inconstitucionalidade do artigo 4º, da Lei Federal nº. 13.654/2018 em
face do artigo 65, da CRFB, quando do oferecimento ou aditamento da denúncia,
suscitem  a  declaração  incidenter  tantum  da  inconstitucionalidade do  respectivo
dispositivo, a fim de tipificar a conduta no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal,
quando  ocorrer  roubo  cometido  com o  emprego  de  arma  branca  ou  de  defesa
pessoal.

Goiânia-GO, 9 de maio de 2018.

Rua 23 com Av. Fued José Sebba, Qd. A6, lt. 15/24, sala T-10, Jardim Goiás, Goiânia-GO.
Contatos: (62) 3243-8050/8051/8052/8053/ caocriminal@mp  go.mp.br

LGP
Página 10 de 10

mailto:caocriminal@mp.go.gov.br


ANEXO III
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INFORMAÇÃO TÉCNICO-JURÍDICA 03/2018 

 
Ementa: Lei nº 13.654/2018. 
Revogação da majorante do uso de 
arma branca nos crimes de roubo. 1. 
Inconstitucionalidade formal da Lei: 
a) Processo legislativo viciado. b) 
Deliberação insuficiente do 
Congresso Nacional. 2. 
Inconstitucionalidade Material da Lei 
– Proibição da proteção insuficiente.  

 
O CENTRO DE APOIO OPERACIONAL CRIMINAL E DE 

SEGURANÇA PÚBLICA (CAOCRIM) e a PROCURADORIA DE RECURSOS, 
com fundamento no artigo 33, II, da Lei 8.625/93, e artigo 36, II, da Lei 
Estadual 7.669/82, expedem a Informação Técnico-Jurídica Conjunta nº 
03/2018, sem caráter vinculativo, aos órgãos de execução do Ministério Público 
do Estado do Rio Grande do Sul com atuação na área criminal, fundamentada 
no que se segue: 

 
Como é de conhecimento de todos, no dia 24 de abril de 2018 

foi publicada e entrou em vigor a Lei 13.654, que trouxe inovações nos crimes 
de furto e roubo previstos nos artigos 155 e 157 do Código Penal. Essa lei 
possui quatro artigos (AQUI), assim resumidos: no art. 1.º, inclui os §§ 4º-A e 
7º ao art. 155, bem como, em relação ao art. 157, cria um inciso VI ao § 2.º, 
acrescenta o § 2º-A e altera o § 3º; no art. 2.º, altera a Lei 7.102/83; no art. 3.º, 
trata da vigência; por fim, no art. 4.º, revoga o inciso I do § 2.º do art. 157. 

 
Com a entrada em vigor da novatio legis não há dúvidas 

interpretativas em relação aos aspectos em que recrudesce o tratamento penal, 
diante do princípio da irretroatividade da lei penal mais grave, previstos no art. 
5.º, inciso XL, da Constituição Federal. 

 
Da mesma forma, com a expressa revogação do inciso I do § 

2.º do art. 157 do CP, surgiu a possibilidade de reconhecimento imediato da 
retroatividade da lei mais benéfica, extirpando a incidência da majorante 
quando a violência ou grave ameaça tenha sido exercida com o emprego de 
arma que não de fogo, tal como a arma branca, nos exatos termos do 
mandamento constitucional antes mencionado, somado ao disposto no 
parágrafo único do art. 2.º do CP. Evidente, assim, os reflexos nos feitos em 
curso e nos já julgados definitivamente. 

 
Entretanto, tão logo entrou em vigor, surgiu a notícia de uma 

suposta inconstitucionalidade formal da Lei 13.654/2018, exatamente em 
relação à revogação do inciso I do § 2.º do art. 157 do CP. Com isso, inúmeras 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13654.htm
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consultas têm sido encaminhadas ao CAOCrim e diversas solicitações 
recursais chegaram à Procuradoria de Recursos. 

 
Assim, diante da relevância da matéria e das implicações 

práticas no dia-a-dia da atividade dos órgãos de execução do Ministério 
Público, resolve-se editar a presente Informação Técnico-Jurídica com intuito 
de analisar eventual inconstitucionalidade da Lei 13.654/2018 em face da 
exclusão da majorante do uso de arma branca em crimes de roubo e, por fim, 
sugerir forma de atuação aos Membros da Instituição.  

 
Com efeito, nos últimos dias, a tese de inconstitucionalidade 

da Lei 13.654/2018 vem ganhando destaque no âmbito dos Ministérios 
Públicos dos Estados. Veja-se que tal tema foi objeto de normativa do 
Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, o 
qual recomendou aos seus Membros que “provoquem o judiciário no sentido de 
declarar, no controle difuso incidental, a inconstitucionalidade formal da 
supressão do inciso I, do §2o, do art. 157, do CP, por afronta ao devido 
processo legislativo, já que não aprovada pelo Congresso Nacional”. (VEJA 
AQUI). 

 
Essa tese passou a ser debatida em âmbito nacional pelos 

coordenadores de Centro de Apoio Operacionais Criminais de todos os 
Ministérios Públicos Estaduais, havendo, até o presente momento, divergência. 
Em decorrência disso, nos debruçamos na análise do processo legislativo que 
culminou com a aprovação do projeto de lei, tanto no Senado Federal quanto 
na Câmara dos Deputados, a fim de constatar – e fazer prova – do suposto 
vício no transcurso do processo legislativo a ensejar o reconhecimento da sua 
inconstitucionalidade.  

 
Nesse intuito, convém destacar que o principal aspecto que 

será analisado dentro do processo legislativo que levou à promulgação da 
referida Lei é a regular tramitação do projeto original e se, em algum momento, 
algum vício ocorreu em relação à previsão de revogação do inciso I do §2º do 
artigo 157 do Código Penal.  

 
 

1. Do processo legislativo da Lei 13.654/2018 
 
 
1.1. Da tramitação do PLS 149/2015 no Senado Federal 

 
 
Importante referir que o processo legislativo da Lei 

13.654/2018 teve início no Projeto de Lei do Senado (PLS) 149/2015, 
proposição de autoria do Senador Otto Alencar (acesse AQUI as informações 
do PLS).  

http://intra.mp.rs.gov.br/areas/caocrim/arquivos/recomendacao_mpsp_inconstformal.docx
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/120274
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Na redação original do PLS 149/2015 (AQUI), consta (§3º) 
expressa previsão de revogação do inciso I do §2º do artigo 157 do Código 
Penal, o que, inclusive, foi destaque no Relatório da Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJ), formulado pelo Senador Antônio Anastasia, 
que votou pela aprovação integral do projeto (AQUI), como se pode ver abaixo: 

 

 

 
 
Após isso, foi apresentada uma emenda aditiva ao PLS 

149/2015, de autoria da Senadora Simone Tebet. Contudo, tal emenda apenas 
buscava inserir figuras específicas dos crimes de furto e roubo que envolvia o 
uso ou a subtração de explosivos e artefatos que causem risco comum, em 
nada alterando as demais disposições do projeto original (AQUI), conforme 
segue:  

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=585251&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=3599811&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7267047&disposition=inline
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Por conseguinte, na 49ª Reunião Ordinária, ocorrida dia 

08/11/2017, a CCJ decidiu em caráter terminativo pela aprovação do projeto 
em curso e da única emenda apresentada (veja a ata da reunião AQUI – item 9 
da pauta), encaminhando o resultado “à Mesa para as providências cabíveis”. 
A conclusão da votação pode-se ver abaixo: 

 

 

http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento/download/96564d7d-0c6a-403c-ac8c-26a71edd02e2
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Da análise da ata da sessão da CCJ, percebe-se que houve a 
leitura do relatório, constando expressamente que o PLS 149/2015 trazia a 
revogação do inciso I do § 2.º do art. 157 do CP. E na sequência houve a 
votação tanto do projeto quanto da emenda aditiva1. Uma vez encerrada a 
votação (com o placar de 14 x 3 pela aprovação), a Secretaria-Geral da Mesa 
encaminhou à Coordenação de Redação Legislativa (CORELE) o texto final do 
PLS 149/2015, no qual não constava o artigo 3º do projeto original2, 
exatamente aquele que revogava o inciso I do §2º do art. 157 do Código Penal. 
Vejamos: 
 

 

                                                           
1
 Emendas Aditivas são utilizadas apenas para ACRESCENTAR conteúdo aos projetos de lei 

em tramitação, e não para SUPRIMIR, SUBSTITUIR ou MODIFICAR, nos termos do artigo 246, 
inciso II, do Regimento Interno do Senado Federal, assim redigido: “II - as emendas serão 
numeradas, em cada turno, pela ordem dos artigos da proposição emendada, guardada a 
sequência determinada pela sua natureza, a saber: supressivas, substitutivas, 
modificativas e aditivas”. 
2
 Assim redigido: Art. 3º Fica revogado o inciso I do § 2o do art. 157 do Decreto-Lei nº 2.848, de 

7 dezembro de 1940. 
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Nesse ponto do curso do processo legislativo, percebe-se uma 
diferença significativa entre o texto original do PLS 149/2015 e o texto final 
encaminhado pela Secretaria-Geral da Mesa à CORELE. No primeiro, havia a 
revogação do inciso I do § 2.º do art. 157 do CP; no segundo, não. 

 
Disso, resultam as seguintes questões: qual texto foi submetido 

à votação dos Srs. Senadores integrantes da CCJ. O primeiro ou o segundo? 
Poderiam os Srs. Senadores desconhecerem o artigo que tratava da revogação 
da majorante ou não, tendo em vista que o texto original era o que integrava o 
processo legislativo e publicado no diário oficial do Senado dentro das etapas 
desse processo? 

 
Da análise da ata da sessão não se chega à conclusão sobre 

qual dos textos a CCJ, de fato, aprovou, pois não há uma votação sobre cada 
artigo do projeto. Só temos a aprovação do projeto, com a emenda. Poderia a 
CCJ ter votado o texto original, e, no encaminhamento que a Secretaria-Geral 
da Mesa fez a CORELE, constar um erro material no texto, já sem a revogação 
da majorante. 

 
De qualquer forma há, no mínimo, dúvida sobre qual texto 

efetivamente foi votado e aprovado no âmbito da CCJ. 
 
Se não bastasse isso, a CORELE, quando recebe da 

Secretaria-Geral da Mesa do Senado o texto final aprovado, no dia 17/11/2017, 
revisa-o e o publica novamente como sendo o texto final no dia 20/11/2017, 
fazendo constar um artigo que trata da revogação expressa do inciso I do § 2.º 
do art. 157 CP, como se vê abaixo (veja AQUI o texto final revisado):  

 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7275778&disposition=inline
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E assim sendo, inevitável que outras questões surjam. Poderia 
a CORELE alterar a redação final do texto encaminhado pela Secretaria-Geral 
da Mesa? Ela o fez para contemplar, a partir da leitura das atas e notas 
taquigráficas a que tem acesso, a vontade dos Srs. Senadores que dessa 
forma teriam decidido ao aprovar o texto original do PLS 149/2015 durante a 
sessão da CCJ? Ou a CORELE inova no processo legislativo ao fazer inserir 
no texto final algo que não foi submetido à votação dos Srs. Senadores durante 
a sessão de votação do PLS 149/2015 na CCJ? 

 
Diante desse quadro, cumpre esclarecer que a CORELE é 

unidade administrativa diretamente subordinada à Secretaria-Geral da Mesa, 
de acordo com o art. 199, inciso VI, do Regulamento Administrativo do Senado 
Federal, cuja atribuição, nos termos do artigo 200, inciso VI, do mesmo 
diploma, é a seguinte:  

 
“À Coordenação de Redação Legislativa compete analisar as proposições 
legislativas prontas para deliberação pelos Plenários do Senado Federal e 
do Congresso Nacional, no tocante à técnica legislativa; supervisionar a 
elaboração das minutas de redação final, de redação para o segundo turno 
e de redação do vencido das proposições aprovadas pelos Plenários a 
serem submetidas às Mesas, nos termos do Regimento Interno do Senado 
Federal e do Regimento Comum do Congresso Nacional; supervisionar a 
revisão dos textos finais das proposições aprovadas terminativamente 
pelas Comissões, procedendo às adequações necessárias em observância 
aos preceitos de técnica legislativa previstos na Lei Complementar nº 95, de 
26 de fevereiro de 1998; supervisionar a elaboração dos quadros 
comparativos das proposições em tramitação no Senado Federal e no 
Congresso Nacional, em cotejo com os textos da legislação vigente, das 
emendas apresentadas, da redação final aprovada e dos vetos 
presidenciais; disponibilizar na internet, para acesso público, os textos finais 
revisados das proposições aprovadas terminativamente pelas Comissões e 
os quadros comparativos das proposições em tramitação no Senado 
Federal e no Congresso Nacional; e executar atividades correlatas.” 
(AQUI). 

 
Como já referido, no mínimo há dúvida sobre qual dos textos a 

CCJ votou. Se com ou sem a revogação da majorante. Se o texto tido como 
versão final foi aquele encaminhado para a CORELE, não poderia ela, por si 
só, deliberar pela inclusão do dispositivo que contemplava a revogação da 
majorante, ao menos sem buscar esclarecer e dirimir aquela dúvida ou 
formalizar junto a CCJ as razões que a levavam a tal proceder.  

 
É que dentre as competências previstas para a CORELE, 

conforme visto, a única que contempla a possibilidade de alguma alteração no 
texto a ela encaminhado é a de proceder às adequações necessárias em 
observância aos preceitos de técnica legislativa previstos na Lei Complementar nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998. Ora, a Lei Complementar 95/1998 dispõe sobre a 
elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, ou seja, sobre os 
aspectos formais de redação da lei e sua divisão em artigos, parágrafos, incisos e 

https://www12.senado.leg.br/institucional/estrutura/orgaosenado?codorgao=8943
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alíneas, etc. Em qualquer outra hipótese em relação ao conteúdo material do texto, a 
competência da CORELE é de supervisão, sem possibilidade de promover as 
adequações necessárias. Deveria a CORELE ter se reportado à Secretaria-Geral da 
Mesa apontando a divergência e suscitando os esclarecimentos necessários, o que 
poderia ensejar, então, até mesmo uma renovação da votação a fim de se dirimir a 
dúvida, como já afirmado, acerca do texto submetido à votação. 

 
Logo, a inserção de artigo que trata da revogação de 

dispositivo em vigor, em contrariedade ao texto que lhe foi encaminhado, com 
a intransponível dúvida sobre qual texto foi efetivamente submetido à votação, 
viola flagrantemente a competência da CORELE, conforme disposto no art. 
200, inciso VI, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, o que 
torna o processo legislativo viciado. 

 
E não se pode dizer que o vício do texto definitivamente 

revisado pela CORELE tenha sido sanado com o transcurso do prazo de 
recurso para eventual requisição no sentido da apreciação da matéria pelo 
Plenário do Senado, ou com o próprio encaminhamento do PLS 149/2015 para 
a Câmara dos Deputados, nos termos do artigo 65 da Constituição Federal, 
como adiante se verá.  

 
 

1.2. Da Tramitação do PLS 149/2015 na Câmara dos Deputados 
 
 
Na Câmara dos Deputados, o PLS 149 foi transformado no 

Projeto de Lei 9.160/2017, o qual teve tramitação e aprovação regular (AQUI).  
 
Conforme se verifica no site da Câmara, no dia 28/02/2018 a 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania apresentou parecer “pela 
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, no mérito, pela rejeição 
de todas as Emendas” (AQUI). No mesmo sentido foram os pareceres das 
Comissões de Finanças e Tributação e de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado.  

 
Ademais, visando ampliar ainda mais o objeto do projeto 

advindo do Senado Federal, a Câmara, em votação no Plenário, aprovou um 
Substitutivo ao Projeto de Lei nº 9.160/2017, para incluir a obrigação de as 
“instituições que disponibilizem caixas eletrônicos a instalar equipamentos que 
inutilizem cédulas de moeda corrente”. 

 
Salienta-se que no Substitutivo foi mantida a revogação do 

inciso I do § 2º do art. 157 do CP, o que, portanto, foi objeto de aprovação pelo 
Plenário da Câmara dos Deputados (AQUI).  

 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2163149
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=2590D95AE26117F3F1740226EEC0003F.proposicoesWebExterno1?codteor=1641936&filename=Tramitacao-PL+9160/2017
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=2590D95AE26117F3F1740226EEC0003F.proposicoesWebExterno1?codteor=1642561&filename=Tramitacao-PL+9160/2017
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Portanto, o texto final encaminhado pelo Senado, com a 
inclusão da revogação do inciso I do § 2.º do art. 157 do CP realizada indevida 
e ilegalmente pela CORELE, restou aprovado pelo Plenário da Câmara dos 
Deputados, já que expressamente constou do substitutivo aprovado, 
acrescentando o que segue: 

 

 
 

 
 
Com a aprovação do Substitutivo, houve a necessidade de 

retorno ao Senado Federal para aprovação da matéria incluída na Câmara dos 
Deputados, nos termos do parágrafo único do art. 65 da Constituição Federal. 

 
 

1.3. Do retorno ao Senado Federal com a aprovação, na Câmara dos 
Deputados, de um substitutivo ao PLS 149/2015 

 
 
Em decorrência do substitutivo, o Projeto de Lei foi devolvido 

ao Senado Federal que, por sua vez, seguindo o parecer apresentado pelo 
Senador Dário Berger (AQUI) em 27/03/2018, em regime de urgência, o aprova 
integralmente. Consta nas movimentações do referido substitutivo da Câmara o 
seguinte: 

 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7652589&disposition=inline
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Entretanto, necessário dizer que quando o Substitutivo da 

Câmara dos Deputados volta ao Senado Federal, a fim de atender ao comando 
do parágrafo único do art. 65 da CF, esta Casa não o vota integralmente. 
Apenas analisa os acréscimos normativos apresentados pela Câmara dos 
Deputados. Isso fica claro da leitura do relatório do Senador Dário Berger, 
conforme segue: 

 
 

 
 
 
E assim conclui o Senador: 
 
 

 
 
 
Após a tramitação nas Casas legislativas, o Projeto de Lei, na 

forma do Substitutivo apresentado pela Câmara dos Deputados e aprovado 
pelo Senado Federal, foi encaminhado ao Presidente da República, o qual o 
sancionou e o transformou na Lei nº 13.654, de 23 de abril de 2018. 

 
 

2. Do vício no processo legislativo e a inconstitucionalidade formal do art. 
4.º da Lei 13.364/2018 
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De todo que até aqui foi exposto, pode-se assegurar que em 

dois momentos distintos da tramitação do PLS 149/2015 são identificadas 
violações ao devido processo legislativo, em afronta ao disposto nos artigos 
47, 59 e 61 a 69 da Constituição Federal, trazendo como consequência a 
inconstitucionalidade formal da Lei 13.364/2018. 

 
Dentro do sistema bicameral previsto na CF, as leis devem ser 

aprovadas por ambas as Casas legislativas, uma revisando o que for decidido 
pela outra, conforme prevê o art. 65. E isso não ocorreu durante a tramitação 
do PLS 149/2015, ao menos em relação à extirpação da majorante do emprego 
de arma branca. 

 
No primeiro momento, como já visto, quando a CORELE, 

usurpando da sua competência, insere no texto final do PLS 149/2015 a 
previsão da revogação do inciso I do § 2.º do art. 157 do CP, sem que, de fato, 
se tenha certeza de que a CCJ aprovou essa revogação. Portanto, não se pode 
afirmar que tenha havido a deliberação, pelos parlamentares eleitos 
democraticamente pelos cidadãos, acerca da revogação daquele dispositivo. 

 
Poder-se-ia cogitar de uma mera irregularidade no proceder da 

CORELE, que estaria suprida pela posterior votação da matéria tanto pela 
Câmara dos Deputados, onde inequivocamente constou do texto sob sua 
análise a revogação do inciso I do § 2.º do art. 157 do CP, como pelo Senado 
Federal, ao receber o substitutivo da Câmara e votá-lo. Tal raciocínio levaria à 
conclusão de que, ainda que com irregularidades procedimentais, a vontade do 
legislador das duas Casas inequivocamente era a de revogação do dispositivo, 
com o que, em interpretação conforme à constituição, restaria cumprido o 
disposto no art. 65 da Constituição Federal. 

 
Entretanto, e aqui nos deparamos com o segundo momento 

de violação do devido processo legislativo, como se observa do relatório do 
Senador Dário Berger, quando o projeto substitutivo aprovado volta ao Senado 
Federal, este somente aprova o conteúdo que foi modificado na Câmara 
dos Deputados. Não há discussão e deliberação sobre a revogação do inciso I 
do § 2.º do art. 157 do CP. 

 
Portanto, pode-se afirmar que em dois momentos distintos da 

tramitação do PLS 149/2015, que culminou com a Lei 13.654/2018, o texto 
sancionado pelo Sr. Presidente da República e já em vigor não foi discutido e 
votado por uma das Casas Legislativas, violando nosso sistema bicameral 
previsto no art. 65 da Carta Magna. 

 
Evidente, pois, a inconstitucionalidade formal do art. 4.º da 

Lei 13.654/2018, que revoga o inciso I do § 2.º do art. 157 do Código Penal, 
podendo ser objeto de controle difuso de constitucionalidade. 
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Na Lição de Luís Roberto Barroso, Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, no controle difuso de constitucionalidade 
 

O juiz atua para solucionar um caso concreto que lhe é 
submetido, consistindo a apreciação da 
constitucionalidade ou não da norma em mera questão 
prejudicial, que vai subordinar logicamente a decisão a 
ser proferida. Mas o objeto da ação não é a pronúncia de 
inconstitucionalidade da norma, e sim a solução do 
conflito de interesses. A decisão opera efeito somente 
entre as partes do processo, e a questão da 
constitucionalidade não faz coisa julgada3. 

 
No sentido da inconstitucionalidade, por vício formal, andou o 

ato normativo expedido pelo Ministério Público de São Paulo, tese acolhida 
pela 4.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça daquele Estado na Apelação 
Criminal n.º 0022570-34.2017.8.26.0050, relatada pelo Des. Edison Brandão, 
assim ementado (AQUI): 

 
ROUBO SIMPLES IMPRÓPRIO TENTADO – 
APELAÇÃO – Pleito Ministerial de reconhecimento da 
causa de aumento do emprego de arma (branca) - 
Superveniência da Lei posterior extirpando o inciso I 
do §2º do art. 157 do CP – RECONHECIDA a 
inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei nº 
13.654, de 23 de abril de 2018 – SUSPENSO o 
julgamento do mérito do recurso e DETERMINAÇÃO 
da instauração de incidente de inconstitucionalidade 
com remessa ao Órgão Especial para apreciação, nos 
termos do art. 193 e seguintes do Regimento Interno 
deste E. Tribunal de Justiça. 

 
Cabível, por conseguinte, que os Membros do Ministério 

Público com atribuição criminal suscitem, nos feitos em que atuam, ao Poder 
Judiciário, via incidental, o controle difuso de constitucionalidade. 

 
3. Da inconstitucionalidade formal pela deliberação insuficiente do 
Congresso Nacional em relação ao art. 4.º da Lei 13.364/2018 

 
A Corte constitucional da Colômbia tem produzido 

jurisprudência no sentido de que, por força do princípio democrático, deve 
necessariamente o processo legislativo contemplar a ocorrência concreta de 

                                                           
3
 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo, ed. Saraiva, 

3.ª edição, p. 169. 

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?conversationId=&cdAcordao=11427712&cdForo=0&uuidCaptcha=sajcaptcha_d642e39feebf4f569606a514edd6f946&vlCaptcha=Zvk&novoVlCaptcha=
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deliberação dos temas postos em discussão para ulterior votação. A exigência 
esclareceu aquela Corte ao proferir a Sentencia C 40, em 2010, não está 
fundada em um mínimo formalista, senão que busca preservar o sistema 
democrático através do estrito acatamento do processo legislativo. Com tal 
rigorosa observância do processo legislativo, aquele Tribunal Constitucional 
visa assegurar condições que garantam a suficiente e necessária deliberação 
das propostas levadas à discussão, viabilizando o debate substancial dos 
projetos em tramitação no Poder Legislativo, a proteção dos direitos das 
minorias e a identidade entre a vontade das casas legislativas e os textos 
jurídicos produzidos4. 

 
Na doutrina brasileira, Ana Paula Barcellos sustenta que “em 

várias ocasiões a Constituição prevê que as competências normativas de 
Casas Legislativas envolvem discutir e votar os temas que lhes são 
submetidos”, com o que, “a ideia de que deve haver uma discussão. E não 
apenas uma votação, pressupõe a apresentação de argumentos e contra-
argumentos, que idealmente devem envolver razoes e informações, acerca das 
propostas submetidas às Casas legislativas”5. 

 
Como se verifica, a tese é no sentido de que na democracia as 

decisões da maioria devem ser precedidas de discussão e deliberação 
necessárias e suficientes à compreensão dos temas sobre os quais está a ser 
produzida a norma jurídica, oportunidade em que maioria e minoria apresentem 
seus argumentos e contra-argumentos, de forma a que, à guisa de 
cumprimento do princípio democrático, todos os pontos fiquem conhecidos e 
debatidos, só então surgindo a oportunidade da votação. No caso sob exame, 
consoante argumentação já produzida acerca dos detalhes da tramitação da 
alteração do Código Penal em causa, em momento algum foi discutida e 
deliberada a revogação do inciso I do § 2.º do art. 157 do Código Penal. 

 
Portanto, o processo legislativo pressupõe discussão e votação 

dos temas relevantes nas Casas Legislativas. É o que preceitua o art. 64 da 
Constituição Federal. Da análise de todo o transcurso do processo legislativo 
nas duas Casas do Congresso Nacional em nenhum momento pode ser 
afirmado que houve discussão acerca da revogação do inciso I do § 2.º do art. 
157 do Código Penal. A única menção que existe à revogação em comento 
está nos relatórios produzidos pelos Senadores Antônio Anastasia e Dário 
Berger. Não houve debate nem votação da revogação durante as sessões de 
votação na CCJ e no Plenário do Senado. 

 

                                                           
4 LOZANO., Guillermo Otálora. El deber de deliberación mínima en el procedimiento legislativo. 
Pensamiento Juridico, nº 83, Agosto-Diciembre, Bogotá, 2013, p. 101 (em tradução livre).  
5
BARCELLOS, Ana Paula Gonçalves Pereira de. Direito constitucional a um devido 

procedimento na elaboração normativa: direito a justificativa. Tese de titularidade. UERJ. 2015, 
p. 124-125. 
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Portanto, é de ser reconhecida a constitucionalidade formal do 
art. 4.º da Lei 13.654/2018, por violação do princípio da deliberação 
insuficiente. 

 
4. Da inconstitucionalidade material do art. 4.º da Lei 13.364/2018 – 
Proibição da Proteção Insuficiente 

 
Além da inconstitucionalidade formal do art. 4.º da Lei 

13.654/2018, é possível cogitar de inconstitucionalidade material, por 
violação a uma das faces do princípio da proporcionalidade, a da proibição da 
proteção insuficiente.  

 
Sobre o tema e acerca das variações estruturais possíveis de 

ocorrer com o princípio da proporcionalidade cuja validade se limita à 
dimensão de defesa dos direitos fundamentais, deve-se considerar, 
inicialmente, que normas penais incriminadoras se constituem na primeira e 
mais intensa forma de proteção àqueles direitos quando o bem jurídico 
protegido é um direito fundamental. Assim, v.g., ocorre com os delitos que 
tipificam atentados contra a vida, a honra, a propriedade, a liberdade sexual, 
etc., todos eles constitucionalmente erigidos à categoria de direito fundamental 
(art. 5.º, CF). Nesse quadro, o segundo subprincípio, qual seja o da proibição 
de excesso se transmuda em proibição de proteção insuficiente – porque a 
tipificação penal visa proteger o bem jurídico que se qualifica como direito 
fundamental6. 

 
E assim o é porque se considera que Poder Público está 

vinculado7, por imposição constitucional, ao dever de proteção aos direitos 
fundamentais8, dever esse que se cumpre através da função legislativa, 
tipificando condutas violadoras de direitos fundamentais; através da função 
administrativa, na prática de atos concretos de persecução penal.  

 
No caso do trato legislativo da matéria penal, especialmente 

quanto às normas incriminadoras, ganha relevo a proibição de proteção 
insuficiente ou deficiente, porque nelas identificada a estrutura que os direitos 
fundamentais adquirem quando produzem efeitos na dimensão de defesa como 
um critério estrutural apto a verificar se um ato ou mesmo uma omissão estatal 
vulnera um direito fundamental de proteção9. 

 

                                                           
6
 PULIDO, Carlos Bernal. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. 

Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 2005, p. 800. 
7
 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora, 2009. pp. 365-374. 
8
 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos fundamentais: 

uma contribuição ao estudo das restrições aos direitos fundamentais na perspectiva dos 
princípios. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. pp. 468-471 
9
 PULIDO, Carlos Bernal. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. 

Ob. Cit, p. 800. 
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No ponto, não custa lembrar que o Supremo Tribunal Federal 
já afirmou a constitucionalidade das infrações penais de perigo abstrato, por 
meio das quais o legislador seleciona ações que trazem consigo, pela mera 
conduta, comportamentos que expõem o bem jurídico a perigo. Observe-se, o 
célebre julgamento sobre o Estatuto do Desarmamento: 

 
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO 

DESMUNICIADA. (A)TIPICIDADE DA CONDUTA. CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS PENAIS. MANDATOS 

CONSTITUCIONAIS DE CRIMINALIZAÇÃO E MODELO EXIGENTE 

DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS EM 

MATÉRIA PENAL. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO EM FACE DO 

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA 

CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE ARMA DESMUNICIADA. ORDEM 

DENEGADA. 1. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS 

LEIS PENAIS. 1.1. Mandatos Constitucionais de Criminalização: A 

Constituição de 1988 contém um significativo elenco de normas que, 

em princípio, não outorgam direitos, mas que, antes, determinam a 

criminalização de condutas (CF, art. 5º, XLI, XLII, XLIII, XLIV; art. 7º, 

X; art. 227, § 4º). Em todas essas normas é possível identificar um 

mandato de criminalização expresso, tendo em vista os bens e 

valores envolvidos. Os direitos fundamentais não podem ser 

considerados apenas como proibições de intervenção 

(Eingriffsverbote), expressando também um postulado de proteção 

(Schutzgebote). Pode-se dizer que os direitos fundamentais 

expressam não apenas uma proibição do excesso 

(Übermassverbote), como também podem ser traduzidos como 

proibições de proteção insuficiente ou imperativos de tutela 

(Untermassverbote). Os mandatos constitucionais de 

criminalização, portanto, impõem ao legislador, para o seu 

devido cumprimento, o dever de observância do princípio da 

proporcionalidade como proibição de excesso e como proibição 

de proteção insuficiente. 1.2. Modelo exigente de controle de 

constitucionalidade das leis em matéria penal, baseado em níveis de 

intensidade: Podem ser distinguidos 3 (três) níveis ou graus de 

intensidade do controle de constitucionalidade de leis penais, 

consoante as diretrizes elaboradas pela doutrina e jurisprudência 

constitucional alemã: a) controle de evidência (Evidenzkontrolle); b) 

controle de sustentabilidade ou justificabilidade 

(Vertretbarkeitskontrolle); c) controle material de intensidade 

(intensivierten inhaltlichen Kontrolle). O Tribunal deve sempre levar 

em conta que a Constituição confere ao legislador amplas 

margens de ação para eleger os bens jurídicos penais e avaliar 

as medidas adequadas e necessárias para a efetiva proteção 

desses bens. Porém, uma vez que se ateste que as medidas 

legislativas adotadas transbordam os limites impostos pela 

Constituição – o que poderá ser verificado com base no princípio 

da proporcionalidade como proibição de excesso 
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(Übermassverbot) e como proibição de proteção deficiente 

(Untermassverbot) –, deverá o Tribunal exercer um rígido 

controle sobre a atividade legislativa, declarando a 

inconstitucionalidade de leis penais transgressoras de princípios 

constitucionais. 2. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. PORTE DE 

ARMA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALDIADE. A Lei 10.826/2003 

(Estatuto do Desarmamento) tipifica o porte de arma como crime de 

perigo abstrato. De acordo com a lei, constituem crimes as meras 

condutas de possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em 

depósito, transportar, ceder, emprestar, remeter, empregar, manter 

sob sua guarda ou ocultar arma de fogo. Nessa espécie de delito, o 

legislador penal não toma como pressuposto da criminalização a 

lesão ou o perigo de lesão concreta a determinado bem jurídico. 

Baseado em dados empíricos, o legislador seleciona grupos ou 

classes de ações que geralmente levam consigo o indesejado perigo 

ao bem jurídico. A criação de crimes de perigo abstrato não 

representa, por si só, comportamento inconstitucional por parte do 

legislador penal. A tipificação de condutas que geram perigo em 

abstrato, muitas vezes, acaba sendo a melhor alternativa ou a medida 

mais eficaz para a proteção de bens jurídico-penais supraindividuais 

ou de caráter coletivo, como, por exemplo, o meio ambiente, a saúde 

etc. Portanto, pode o legislador, dentro de suas amplas margens de 

avaliação e de decisão, definir quais as medidas mais adequadas e 

necessárias para a efetiva proteção de determinado bem jurídico, o 

que lhe permite escolher espécies de tipificação próprias de um 

direito penal preventivo. Apenas a atividade legislativa que, nessa 

hipótese, transborde os limites da proporcionalidade, poderá ser 

tachada de inconstitucional. 3. LEGITIMIDADE DA 

CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE ARMA. Há, no contexto empírico 

legitimador da veiculação da norma, aparente lesividade da conduta, 

porquanto se tutela a segurança pública (art. 6º e 144, CF) e 

indiretamente a vida, a liberdade, a integridade física e psíquica do 

indivíduo etc. Há inequívoco interesse público e social na proscrição 

da conduta. É que a arma de fogo, diferentemente de outros objetos e 

artefatos (faca, vidro etc.) tem, inerente à sua natureza, a 

característica da lesividade. A danosidade é intrínseca ao objeto. A 

questão, portanto, de possíveis injustiças pontuais, de absoluta 

ausência de significado lesivo deve ser aferida concretamente e não 

em linha diretiva de ilegitimidade normativa. 4. ORDEM DENEGADA. 

(HC 104410/RS, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda 

Turma, julgado em 06/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-062 

DIVULG 26-03-2012 PUBLIC 27-03-2012). 

Assim, ao excluir a causa de aumento da pena o legislador 
trouxe gravíssimo retrocesso na legislação penal, colocando em risco a 
Segurança Pública ao não observar o princípio da proporcionalidade no que 
tange à proibição de proteção insuficiente/deficiente. Ora, não se pode 
combater adequadamente o crime patrimonial de roubo, que é a subtração com 
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violência ou grave ameaça, extirpando-se uma majorante da pena para quem 
usa uma arma branca, por exemplo, para exercer a violência ou grave ameaça. 

 
Tal violação pode estar representada, ainda, pelas próprias 

justificativas e deliberações a respeito do projeto aprovado pelo Senado 
Federal e Câmara dos Deputados. Com efeito, em todas as deliberações dos 
congressistas a principal pauta era a necessidade de se aumentar a punição 
dos crimes praticados com empregos de armamentos bélicos e artefatos 
explosivos, com o principal objetivo de se tutelar ainda mais o bem jurídico 
protegido e a própria Segurança Pública. E isso efetivamente se materializou 
com os novos parágrafos 4.º-A e 7.º do art. 155 do CP, e os novos inciso VI do 
§ 2.º , § 2.º-A e § 3.º do art. 157. 

 
Mas na contramão do objetivo de recrudescer o tratamento 

penal nesses crimes patrimoniais andou a revogação do inciso I do § 2.º do art. 
157 do CP. Sem dúvida alguma que a conduta de quem assalta com emprego 
de uma arma branca como a faca é reveladora de uma periculosidade maior, 
merecedora, pois, de reprimenda em intensidade superior àquela de quem 
subtrai coisa móvel alheia sem o uso de arma. E andou bem o legislador ao 
prever uma causa de aumento de pena em patamar ainda maior para aquele 
que emprega arma de fogo ou utiliza explosivos na subtração da coisa móvel 
alheia, com o novo § 2.º-A do art. 157 CP.  

 
Veja-se que haveria diferenciação de periculosidade e, em 

consequência, de rigor punitivo sem a malfadada revogação em comento. Sem 
emprego de arma para a violência e grave ameaça na subtração de coisa 
alheia móvel, pena de 4 a 10 anos. Se houvesse emprego de arma branca, 
aumento de 1/3 até 1/2. Fosse a arma de fogo, majorante de 2/3. 

 
Logo, a revogação do inciso I do § 2.º do art. 157 do CP 

impede o necessário tratamento penal diferenciado de acordo com a 
periculosidade da conduta do criminoso, significando verdadeiro retrocesso na 
tutela do bem jurídico protegido no crime de roubo, configurando a 
inconstitucionalidade material por violação do princípio da proporcionalidade, 
mais especificamente como proibição da proteção deficiente do bem jurídico 
patrimonial. 

 
 
5. Conclusão 

 
 
Diante do exposto, o Centro de Apoio Operacional Criminal e 

de Segurança Pública e a Procuradoria de Recursos, sempre ressalvada a 
independência funcional de cada membro do Ministério Público, SUGERE aos 
Promotores e Procuradores de Justiça com atuação criminal que suscitem ao 
Poder Judiciário nos feitos em que atuem: 
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a) a inconstitucionalidade formal do art. 4.º da Lei 
13.654/2018, que revoga o inciso I do § 2.º do art. 157 do 
Código Penal, por vício no processo legislativo; 
 
b) a inconstitucionalidade formal do art. 4.º da Lei 
13.654/2018, por deliberação insuficiente do Congresso 
Nacional; 
 
c) a inconstitucionalidade material do art. 4.º da Lei 
13.654/2018, por violação da proibição da proteção 
Insuficiente ou deficiente, subprincípio do princípio da 
proporcionalidade. 
 

 
Porto Alegre, 14 de maio 2018. 

 
 

 

 
Luciano Vaccaro, 

Promotor de Justiça, 
Coordenador do Centro de Apoio 

Operacional Criminal 
e de Segurança Pública. 

 
Luiz Fernando Calil de Freitas, 

Procurador de Justiça, 
Coordenador da Procuradoria de 
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