NOTA TÉCNICA 02/2018
CAOP-CRIM

Roubo com emprego de arma

Centro de Apoio Operacional Criminal
Ministério Público do Estado do Maranhão

NOTA TÉCNICA 02/2018 – CAOP-CRIM

EMENTA: Lei 13.654/2018 e a revogação da causa
especial de aumento do artigo 157, § 2°, I, do Código
Penal.

O CENTRO DE APOIO OPERACIONAL CRIMINAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO MARANHÃO, com fundamento no artigo 33, inciso V da Lei 8.625/1993,
artigo 38, III da Lei Complementar Estadual n. 13/1991, vem expedir a presente Nota
Técnica, sem caráter vinculativo, a respeito das alterações produzidas pela Lei n°
13.654/2018 no Código Penal Brasileiro, apresentando as razões a seguir.
A Lei 13.654/2018, de 24 de abril de 2018, alterou o Código Penal
Brasileiro para dispor sobre os crimes de furto qualificado e de roubo quando envolvam
emprego de explosivos, e do crime de roubo praticado com emprego de arma de fogo
ou do qual resulte lesão corporal grave. As alterações legislativas tinham o objetivo de
reprimir com maior severidade os crimes patrimoniais cometidos com artefatos
explosivos ou análogos.
No entanto, inadvertidamente ou não, ao inserir o § 2°-A ao artigo 157,
prevendo causa de aumento de pena "se a violência ou ameaça é exercida com
emprego de arma de fogo", o legislador concomitantemente revogou o inciso I do §
2°, que previa aumento de pena quando o crime era praticado com emprego de
armas, aí incluídas, conforme jurisprudência sedimentada, as armas brancas
(tais como faca, facão, soco inglês, canivete, porrete, granada etc).
Com a alteração legislativa, não mais se aplicaria a causa de aumento
de pena quando o crime de roubo for praticado com uso de qualquer tipo de
arma, mas, somente, quando cometido com emprego de arma de fogo, inserindose, como causa de aumento autônoma, o uso de explosivos ou material análogo,
que cause perigo comum. Conforme o artigo 4° da Lei em comento, foi revogado
"o inciso I do §2° do art. 157 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940
(Código Penal)".
A nova lei, portanto, representa um retrocesso na proteção dos bens
jurídico-penais tutelados pela norma incriminadora, quais sejam, o patrimônio, a
liberdade e integridade física e psicológica das vítimas, podendo, só por essa
razão, ser objeto de questionamento, diante da ofensa ao principio da
proporcionalidade, que proíbe a proteção penal deficiente. Ademais disso, foram
identificadas irregularidades na tramitação do projeto que originou a Lei
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13.654/2018, de 24 de abril de 2018, precisamente no que se refere à inserção do
artigo 4°, já referido. Diante disso, tem sido suscitada a inconstitucionalidade formal do
dispositivo.

1. Da Inconstitucionalidade formal do artigo 4 0 da Lei
13.654/2018

A Lei n° 13.654/2018 tem origem no Projeto de Lei do Senado (PLS) n.
149/2015, de autoria do Senador Otto Alencar, que previa alterações ao artigo 157 do
Código Penal, sancionando de modo mais gravoso o crime de roubo quando praticado
com emprego de arma de fogo ou de explosivo ou artefato análogo.
A justificativa apresentada pelo PLS 149/2015 refere o crescente
número de roubos a agências bancárias no Brasil, mencionando que, "em
Alagoas, de um total de 40 assaltos (de janeiro a outubro), 30 aconteceram com o
uso de explosivos. São Paulo é dos estados mais afetados por esse tipo de roubo a
caixas eletrônicos. Só em janeiro de 2015 foram 28 ocorrências” 1.
O PLS 149/2015 seguiu para análise da Comissão de Constituição e
Justiça e, ali, deliberou-se por sua aprovação, refletindo-se acerca da mens legis,
qual seja, a necessidade de reprimir com maior severidade os crimes praticados com
artefatos explosivos. Extrai-se do Parecer do Senador Antonio Anastasia:
"No mérito, cabe notar que determinados crimes patrimoniais vêm sendo
cometidos com a utilização de armamento pesado e de grande potencial
destrutivo, como ocorre no crime de roubo, praticado mediante emprego
de explosivos ou artefatos análogos. O principal alvo desse tipo de ação
são os caixas eletrônicos.
É preciso, portanto, aperfeiçoar o tipo penal previsto no art. 157 do CP e,
consequentemente, cominar uma pena mais severa ao criminoso que
pratica o roubo, se valendo de explosivos ou materiais semelhantes. É
importante que a Lei penal defina o fato criminoso o mais objetivamente
possível, fazendo distinção entre condutas mais e menos graves. A
proposta em exame é exatamente nesse sentido".

Na Comissão de Constituição e Justiça, o Projeto de Lei 149/2015
aglutinou o texto da Emenda Aditiva n. 01, de autoria da Senadora Simone Tebet,
1

Fonte:https://legis.senado.leg.br/sdleggetter/documento?dm=585251&ts=1529354143803&disposition=inline&ts=1529354143803
Consulta em 12/07/2018.
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única emenda proposta ao texto original. Ao final, foi publicado no Diário Oficial do
Senado n. 171, em 10 de novembro de 2017, o texto aprovado pela CCJ, que
continha apenas dois artigos, sendo o primeiro relacionado ás alterações produzidas
nos artigos 155 e 157 do Código Penal, e o segundo, referindo a entrada da Lei em
vigor na data de sua publicação. Note-se, da leitura do texto publicado no Diário
Oficial (páginas 141 e 142), que adiante segue, que não há ali referência à revogação
do inciso I, do § 2°, do artigo 157 do Código Penal Brasileiro:
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A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação
Criminal
com
Revisão
n°
0022570-34.2017.8.26.0050,
reconheceu
a
inconstitucionalidade formal do artigo 4° da Lei 13.654/2018, acolhendo parecer do
Ministério Público do Estado de São Paulo que indicava irregularidades no processo
legislativo, cabendo a transcrição do histórico ali referido:
"(..,) ao se verificar a tramitação do PLS 149/2015, observa-se que em seu
texto inicial havia, de fato, no art. 3° do referido PLS, datado de
24/03/2015, a previsão de revogação do inciso I do 2° do art. 157 do
Código Penal. Posteriormente, em 09/07/2015, o Relatório do Senador
Antonio Anastasia, concluiu pela aprovação do projeto, também
prevendo a revogação do inciso I do § 2° do art. 157 do Código Penal.
Contudo, no texto final da Comissão de Constituição, Justiça
e
Cidadania o PLS n° 149/2015 foi alterado, eliminando o seu artigo 3°, que
revogava a causa de aumento do inciso I, § 2º do Código Penal,
justamente para a manutenção da previsão legal de possibilitar a
majoração da pena pelo aumento de armas que não de fogo no caso,
arma branca.
Em 08/11/2017, na 49ª Reunião Ordinária, o Senador Antonio Anastasia
reformulou o relatório para acolher a Emenda de Autoria da Senadora
Simone Tebet, que em nada alterou a supressão do artigo 3° do PLS
149/2015 anteriormente procedida, e, destarte, manteve a coexistência
das duas causas de aumento, em 1/3 quando há o emprego de arma, e de
2/3, quando se trata do emprego de arma de fogo. Assim, no texto de fato
aprovado pelo Senado Federal, subsistia a majorante prevista no
inciso I, do § 2° do art. 157 do Código Penal, persistindo o
recrudescimento da pena pelo emprego de arma branca".

Na Decisão acima, atribui-se à Coordenação de Redação Legislativa
(CORELE) o equívoco na manutenção do artigo que constava do texto original
do PLS 149/2015, que continha revogação expressa do inciso I, § 2°, do artigo 157
do Código Penal: "Contudo, a Coordenação de Redação Legislativa (..),
possivelmente entendeu pela existência de redundância entre a redação aprovada
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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, acredita-se que a Coordenação de Redação Legislativa
(CORELE), quando da redação do Projeto de Lei, fez inserir o artigo 2°, contendo
a revogação do inciso I, do § 2°, do artigo 157 do Código Penal, possivelmente por
entender, equivocadamente, que haveria redundância entre o § 2°, I - que previa o
aumento da pena de 1/3 até a metade "se a violência é exercida com emprego de
arma" - e o § 2°-A, I (incluído pela nova Lei), que prevê o aumento da pena em 2/3
"se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo". Se tal
situação se concretizou de fato, houve clara afronta ao devido processo legislativo.
As normas elementares que regem o processo legislativo brasileiro
decorrem diretamente da própria Constituição da República, que, em seu caráter
analítico, dedica uma sessão inteira para disciplinar o procedimento a ser seguido
pelos órgãos legiferantes, notadamente, o Poder Legislativo. A desatenção a tais
normas fere frontalmente o principio da legalidade e impõe o reconhecimento da
inconstitucionalidade formal da lei ou ato normativo gerado.
No magistério de André Ramos Tavares, o devido processo legislativo
significa a "intima relação existente entre o princípio da legalidade e a formação
das leis. Estando o indivíduo, no Estado Democrático, apenas obrigado por força
de lei, não se pode deixar de considerar como obrigatório para o Estado o
cumprimento dos requisitos para a formação das leis que, posteriormente, irão
atingir seus cidadãos”2. Ainda a esse respeito, lição de Alexandre de Moraes 3:
"O respeito ao devido processo legislativo na elaboração das espécies
normativas é um dogma corolário à observância do princípio da legalidade,
consagrado constitucionalmente, uma vez que ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de espécie
normativa devidamente elaborada pelo Poder competente, segundo as
normas do processo legislativo constitucional (…). O desrespeito ás
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".

Pelas razões expostas, a ofensa ao devido processo legislativo,
demonstrada através da diferença do conteúdo do projeto de lei aprovado pela
Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal - publicado no Diário Oficial
do Senado n. 171, de 10 de novembro de 2017 - e aquele posto em vigor através da
2

3

TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Pág. 1006.
3
MORAES. Alexandre de. Direito Constitucional. São Paulo: Atlas, 2015. 31' ed. Pág. 671-672,
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Lei 13.654, de 23 de abril de 2018, autoriza os membros do Ministério Público a
arguirem a inconstitucionalidade formal do artigo 4° da Lei, que prevê a revogação
do inciso I, § 2º, do artigo 157 do Código Penal Brasileiro.

2. Da causa de aumento de pena do artigo 157, § 2°, I do
Código Penal
As alterações produzidas pelo artigo 1° da Lei 13.654/2018 não constituem
óbices à vigência do inciso I, § 2º, do artigo 157 do Código Penal. Por tratar-se de
normas especificas, a exasperação da pena em caso de uso de arma de fogo seria
regida pelo artigo 157, § 2°-A, I, CP, não havendo que se falar em aplicação retroativa;
o crime praticado com o "emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause
perigo comum" seria regido pelo artigo 157, § 2°-A, II, CP, enquanto o uso de outros
tipos de arma ali não previstos expressamente continuaria a aumentar a pena, porém
em patamar inferior (art. 157, § 2°, I, CP), não havendo que se falar em abolitio
criminis.
A sanção mais gravosa para o crime praticado com o emprego de arma de
fogo atenderia ao princípio da proporcionalidade, uma vez que é de se reconhecer que
a potencialidade lesiva de uma arma de fogo, em princípio, vem a ser maior. No
entanto, as demais armas — assim entendidas como qualquer "artefato que tem por
objetivo causar dano, permanente ou não, a seres vivos e coisas", nos termos do art. 3º,
IX do Decreto n. 3.665/2000 — também possuem potencial lesivo, sendo plenamente
cabível e necessária à proteção dos bens jurídicos tutelados pela norma incriminadora a
manutenção da causa de aumento do art. 157, § 2°, I, CP.
É por essa razão que a Lei 10.826/2003, que trata da circulação de
armas de fogo, assim como a Lei 9.437/1997, conforme reiteradas vezes já afirmou
o Superior Tribunal de Justiça, não derrogou o artigo 19 da Lei de Contravenções
Penais, que permanece em vigor. Nesse sentido, decisão da Corte Superior:
"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. ART. 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS, ART.
10 DA LEI N. 9437/97 E A LEI N. 10.826/03. AB-ROGAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. PORTE DE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO
PENAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
1 - De acordo com a jurisprudência majoritária desta Corte, o referido
dispositivo não foi ab-rogado pela Lei 9.437/97 e posteriormente pela
atual Lei 10.826/2003; e, sim, apenas derrogado pela novel legislação no
tocante às armas de fogo, remanescendo a contravenção penal em
relação às armas brancas. No mesmo sentido: AgRg no RHC n°
331.694/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 15/12/2015 e
AgRg no RHC n0 26.829/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Marilza Maynard
(Desembargadora Convocada do TJ/SE), DJe de 6/6/2014).
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II - O sentido do vocábulo arma, segundo Luiz Regis Prado deve ser
compreendido não só sob o aspecto técnico (arma própria), e m q u e q u e r
significar o instrumento destinado ao ataque ou defesa, mas também em
sentido vulgar (arma imprópria), ou seja, qualquer outro instrumento que
se torne vulnerante, bastando que seja utilizado de modo diverso daquele
para o qual fora produzido (v.g., uma faca, um machado, uma foice, uma
tesoura etc.) (Comentários ao Código Penal, 10ª ed, São Paulo: RT, p.
675). O elemento normativo do tipo penal do artigo 19 da Lei das
Contravenções Penais, "sem licença da autoridade" não se aplica às
armas brancas (Jesus, Damásio E. Lei das Contravenções Penais
Anotada; 13 a ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 75). Remanesce
a contravenção penal do artigo 19 da LCP, pois, "para evitar o mal
maior, que se traduziria em dano, o legislador pune o porte ilegal da
arma, com sanção branda, cerceando a conduta perigosa para evitar a
ocorrência de uma infração mais grave." (NOGUEIRA, Paulo Lúcio.
Contravenções Penais Controvertidas; 4ª ed., São Paulo: EUD; 1993, p. 46).
III - Assim, mesmo se tratando de porte de arma imprópria_deve-se
aferir o contexto fático e o potencial de lesividade. Deste modo, observo
que, no caso em exame, o paciente trazia consigo uma faca de 18 cm
de lâmina (laudo - e-STJ, fl. 71) dentro de uma mochila quando
caminhava à noite na região central de Belo Horizonte (denúncia - eSTJ. fls. 14-15). A notitia criminis, outrossim, foi no sentido de que o
paciente teria agredido moradores de rua (e-STJ fl. 44), condições que
atraem a incidência da mencionada contravenção.
Recurso ordinário desprovido'' 4.

Como leciona José Henrique Pierangeli, ao tecer comentários ao artigo
157, § 2°, I do Código Penal, "o que caracteriza uma arma, para fins de tipificação, é
que possa tal instrumento ser utilizado, a qualquer momento, como meio ofensivo
idôneo, apto a causar perigo ou lesionar a pessoa contra a qual é empregado” 5.
No dizer de Cleber Masson, “arma é todo objeto ou instrumento idôneo
para ataque ou defesa, uma vez que tem capacidade para matar ou ferir", fazendose a clássica distinção entre arma própria e imprópria, sendo esta última aquele
objeto ou instrumento que, sendo criado para finalidade diversa, pode vir a ser
utilizado para ferir ou matar, uma vez que possui eficácia vulnerante" 6.
Portanto, a justificativa irrefutável apresentada para a exasperação da
pena em caso de emprego de arma, nos crimes patrimoniais, decorre de sua
4

RHC 66979 / MG (2016/0001327-3). Relator p/Acórdão: Ministro FELIX FISCHER. Órgão Julgador:
QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 12/04/2016. Data da Publicação/Fonte: DJe 22/04/2016.
5
PIERANGELl. José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais. 2007. Pág. 231.
6
MASSON, Cleber. Direito Penal Esquema tizado: Parte Especial. Volume II. 4ª ed. São
Paulo, Método, 2009. Pág. 388-389.
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"eficácia vulnerante" ou, como descreveu Rogério Greco 7, "em virtude de sua
potencialidade ofensiva, conjugada com o maior poder de intimidação sobre a
vitima". Por essas razões, ao longo do tempo se consolidou a jurisprudência pátria
no sentido de admitir a majorante em crimes praticados com uso de faca de cozinha,
caco de vidro, pedaço de pau, cabo de aço, gargalo de garrafa quebrada etc.
Nada justificaria a revogação do inciso I, § 2°, do artigo 157 do Código
Penal, deixando a descoberto os bens jurídicos tutelados pela norma penal
incriminadora, notadamente, para além do patrimônio, a integridade física e
psicológica das vitimas (liberdade e integridade). A revogação referida caminha na
contramão da crescente onda de criminalidade violenta no Brasil, e seguramente, da
própria mens legis do PLS 149/2015, e do propósito dos legisladores.
A alteração produzida pelo artigo 4° da Lei 13.654/2018, portanto,
extirpou do Código Penal a exasperação da pena para os casos em que a violência
ou ameaça seja exercida não somente com emprego das armas impróprias, mas
também de qualquer arma branca, por exemplo, de modo a gerar abrandamento da
penalidade antes imposta aos autores de roubos executados nessas circunstâncias.

3. Da inconstitucionalidade material do artigo 4 0 da Lei
13.654/2018
A proteção obrigatória da integralidade dos direitos fundamentais impõe
que os limites ao excesso do sistema penal convivam harmonicamente com a vedação
ás omissões e à tutela insuficiente. No dizer de Fernanda Mambrini Rudolfo: "É
consenso que o Estado Democrático de Direito pressupõe uma política integral de
proteção dos direitos fundamentais. Assim, o dever de proteção estatal não se restringe
aos limites do sistema punitivo (proteção negativa, face mais conhecida do garantismo),
atuando também positivamente''8.
A mesma autora invoca texto de Lenio Streck para reforçar a ideia
esposada: "Na verdade, a tarefa do Estado é defender a sociedade, a partir da
agregação das três dimensões de direitos – protegendo-a contra os diversos tipos
de agressões (...). Tem-se, assim, uma espécie de dupla face de proteção dos
direitos fundamentais: a proteção positiva e a proteção contra omissões estatais" 9.

7

GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Vol. III. 9ª ed. Niteroi: Impetus, 2012. Pág. 69.
RUDOLFO, Fernanda Mambrini. Proibição de Proteção Deficiente e de Excesso de Proibição: restrição
de liberdades constitucionais no processo penal e a Lei n. 12.403/2017. Revista Espaço Jurídico.
Joaçaba, v. 13, n. 2, p. 243-268, jul./dez. 2012.
9
STRECK, Lenio. O dever de proteção do Estado (Schutzpflicht): o lado esquecido dos direitos
fundamentais ou "qual a semelhança entre os crimes de furto privilegiado e o tráfico de entorpecentes"?
Acesso em 20 ago. 2009 (cit. por IRUDOLFO, 2012, op, cit., p. 258).
8
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O professor Douglas Fischer, da Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul, discorre acerca do princípio da proporcionalidade 10:
"O Estado não pode agir desproporcionalmente: deve evitar excessos e,
ao mesmo tempo, não incorrer em deficiências na proteção de todos os
bens jurídicos, princípios, valores e interesses que possuam dignidade
constitucional, sempre acorrendo à proporcionalidade quando necessária a
restrição de algum deles. Qualquer pretensão à prevalência indiscriminada
apenas de direitos fundamentais individuais implica - ao menos para nós uma teoria que denominamos de garantismo penal hiperbólico monocular:
evidencia-se desproporcionalmente (hiperbólico) e de forma isolada
(monocular) a necessidade de proteção apenas dos direitos fundamentais
individuais dos cidadãos, o que, como visto, não é e nunca foi o propósito
único do garantismo penal integral".

Ainda sobre o tema, Ingo Sarlet leciona: "A violação da proibição de
insuficiência, portanto, encontra-se habitualmente representada por uma omissão (ainda
que parcial) do poder público, no que diz com o cumprimento de um imperativo
constitucional, no caso, um imperativo de tutela ou dever de proteção'' 11.
Por fim, em consonância com a teoria alemã, o Supremo Tribunal Federal
já vem decidindo, acerca do princípio da proporcionalidade, pela necessidade de
imposição do dever de tutela de garantias, também através da face da proibição da
proteção insuficiente:
"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. 7°, 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 urna 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 principio 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
10

FISCHER, Douglas. "O que é Garantismo Penal Integrai?". Disponível em
https:\\www.rnetajus.com.br. Ver também, do mesmo autor, em parceria com Bruno Calabrich e Eduardo
Pelella: "Garantismo Penal Integral", 2ª edição. Revista, ampliada e atualizada Editora Jus Podium, 2013.
11
SARLET, Ingo Wolfgang. Constituição e proporcionalidade: o direito penal e os direitos fundamentais
entre a proibição de excesso e insuficiência. Revista da Ajuris, ano XXXII, n. 98. junho/2005, p. 132.
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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 (Übermassverbot)
e como proibição de proteção deficiente (Untermassverbot) -, deverá o Tribunal
exercer um rígido controle sobre a atividade legislativa, declarando a
12
inconstitucionalidade de leis penais transgressoras de princípios constitucionais .

O imperativo de tutela proporcionalmente adequada traz ao Estado-juiz a
possibilidade e o dever de, no controle difuso de constitucionalidade, declarar a
inconstitucionalidade material do artigo 4° da Lei 13.654/2008, que revogou o artigo
157, § 2°, I do Código Penal, por ofensa ao princípio da proibição da proteção penal
insuficiente ou deficiente, uma das faces do princípio da proporcionalidade.

4. Conclusão
DIANTE DO EXPOSTO, o CENTRO DE APOIO OPERACIONAL
CRIMINAL expede a presente Nota Técnica aos membros do Ministério Público do
Estado do Maranhão, sem caráter vinculativo, a fim de que, caso entendam desse
modo, provoquem o Poder Judiciário no sentido de declarar, no controle difuso
incidental, a inconstitucionalidade formal e material da supressão do inciso I, § 2°, do
artigo 157 do Código Penal, por afronta ao devido processo legislativo, bem como, ao
principio da proporcionalidade (proibição da proteção penal insuficiente).
De outro lado, ainda que se postule, em sede de alegações finais, o
reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei n° 13.654/2018, é prudente que o
Ministério Público requeira, expressamente, que na hipótese de não acolhimento da
tese de inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário, no momento de análise das
circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, seja considerado como fator
exasperador da pena-base o fato de o roubo haver sido praticado com o uso da arma
branca, valorando-se de modo desfavorável ao réu as circunstâncias do crime.
São Luís (MA), 17 de julho de 2018

José Cláudio Cabral Marques
Promotor de Justiça
Coordenador do CAOPCRIM-MPMA
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