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QUADRO COMPARATIVO ANOTADO LEI Nº 13.654/2018

ALTERAÇÕES NOS TIPOS PENAIS DE FURTO E ROUBO

APRESENTAÇÃO

No  último  dia  24  de  abril  de  2018  entrou  em  vigor  a  Lei

13.654/2018, que  “altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 dezembro de 1940 (Código

Penal), para dispor sobre os 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; e altera a Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983, para

obrigar  instituições que disponibilizem caixas eletrônicos a  instalar  equipamentos

que inutilizem cédulas de moeda corrente.”

Sem  a  pretensão  de  verticalizar  sua  análise  neste  primeiro

momento, porém, atento à necessidade de levar ao conhecimento dos membros do

Ministério Público do Estado do Paraná as principais alterações promovidas pela

novel  legislação,  nos  pareceu  importante  prontamente  destacar  as  seguintes

modificações:

Quanto ao crime de furto (art.155, do CP), verificou-se que:

a) O furto cometido  mediante emprego de explosivo ou

de artefato análogo que cause perigo comum passa a ser punido com pena de 4

(quatro) a 10 (dez) anos de reclusão;

b) A mesma pena (4 a 10 anos) é prevista para os casos em

que a própria res furtiva é a substância explosiva ou acessório que, conjunta

ou isoladamente, possibilite sua fabricação, montagem ou emprego;

Quanto ao crime de roubo (art.157, do CP), por sua vez:

c) Revogou-se o §2°, inciso I, que previa causa especial

de aumento de pena de 1/3 até a metade para os casos de roubo cometido

mediante  emprego de “arma”,  estabelecendo  no art.157,  §2°-A,  inciso  I,  nova

causa especial de aumento de pena de 2/3 (dois terços) para os casos em que  a
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violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo.

d) Previu-se, ainda, causa especial de aumento de pena de

2/3 (dois terços) para os casos em que, no roubo, há destruição ou rompimento

de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que

cause perigo comum;

e) Promoveu-se, por fim, uma separação, em novos incisos,

entre as hipóteses de roubo com resultado de lesão corporal grave (que agora passa

a ter pena de 7 a 18 anos e multa) e roubo seguido de morte (cuja pena permanece

em 20 a 30 anos e multa).

Segue,  abaixo,  um  quadro  sinóptico  comparativo  entre  as

mudanças promovidas pela Lei 13.654/2018 e os dispositivos do Código Penal que

sofreram alguma espécie de alteração.

Curitiba, 25 de Abril de 2018

Equipe do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais
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CÓDIGO PENAL LEI Nº 13.654/2018

Furto

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

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

§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado
durante o repouso noturno.

§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa
furtada,  o  juiz  pode  substituir  a  pena  de  reclusão  pela  de
detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a
pena de multa.

§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer
outra que tenha valor econômico.

Furto qualificado

§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o
crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da
coisa;

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou
destreza;

III - com emprego de chave falsa;

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.



§ 5º - A pena é de reclusão de três a oito anos, se a subtração
for  de  veículo  automotor  que  venha  a  ser  transportado  para
outro Estado ou para o exterior.

§ 6o A pena é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos se a
subtração for de semovente domesticável de produção, ainda
que abatido ou dividido em partes no local da subtração. 

§ 4ºA - A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa,
se  houver  emprego  de  explosivo  ou  de  artefato  análogo  que
cause perigo comum.

§ 7º A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se
a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que,
conjunta  ou  isoladamente,  possibilitem  sua  fabricação,
montagem ou emprego.

Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem,
mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de
havê-la,  por  qualquer  meio,  reduzido  à  impossibilidade  de
resistência:

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

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a
coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim
de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa



para si ou para terceiro.

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:

I  -  se a violência ou ameaça é exercida com emprego de
arma;

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

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

IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser
transportado para outro Estado ou para o exterior

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua
liberdade.

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

I – Revogado pela Lei nº 13.654/2018.

VI  –  se  a  subtração  for  de  substâncias  explosivas  ou  de
acessórios  que,  conjunta  ou  isoladamente,  possibilitem  sua
fabricação, montagem ou emprego.

§ 2º- A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de
fogo;

II  –  se  há destruição ou rompimento de obstáculo mediante  o
emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo
comum.



§ 3º Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é
de  reclusão,  de  sete  a  quinze  anos,  além  da  multa;  se
resulta  morte,  a  reclusão  é  de  vinte  a  trinta  anos,  sem
prejuízo da multa.

§ 3º Se da violência resulta:

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

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

Curitiba, 25 de Abril de 2018.

Equipe do Centro de Apoio Operacional das

Promotorias Criminais, do Júri e de Execuções Penais


