
DOS DELITOS FURTO E ROUBO: ALTERAÇÕES DA LEI 
13.654/18 AOS CRIMES DE FURTO E ROUBO  

GOMES, Dario Rafael1. SILVA, Rodolfo Mota da2 

 
RESUMO:  o objetivo deste trabalho é analisar a lei nº13.654 de 23 de abril de 2018, 

que foi publicada com a finalidade de coibir os crimes de roubo e furto que se 

utilizam de explosivos e armas de fogo. Para isso, foi realizada pesquisa 

bibliográfica através de doutrinadores, e bancos de dados através de internet, no 

qual por meio desse estudo foi possível pontuar as causas que levaram a edição da 

nova lei, bem como fazer uma reflexão sobre sua consequência prática. A Lei nº 

13.654/18 foi inserida no ordenamento jurídico brasileiro a fim de coibir uma prática 

criminosa que se desenvolveu nos últimos anos. Os crimes de roubo e furto 

qualificado mediante uso de explosivos para a subtração da coisa aumentaram e se 

espalharam significativamente pelo país. Desse modo, com a falta de dispositivo 

legal que tratasse essa nova prática fez com que o aparato do Estado se 

movimentasse para garantir que os crimes sejam devidamente punidos com o rigor 

necessário.  
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ABSTRACT:  The objective of this study is to analyze the law nº13.654 of 23 April 

2018, which was published with the aim of curbing the crimes of robbery and theft 

that use of explosives and firearms. For this reason, it was performed bibliographical 

research through doutrinadores, and databases via the internet, in which through this 

study it was possible to score the causes that led to the edition of the new law, as 

well as making a reflection about its practical consequence. The Law nº 13.654/18 

was inserted in the Brazilian legal system in order to deter a criminal practice which 

has developed in recent years. The crimes of theft and robbery by use of explosives 

for the subtraction of the thing grew and spread significantly by country. In this way, 

with the lack of legal device that treat this new practice has made the state apparatus 

if movimentasse to ensure that the crimes are duly punished with the necessary 

rigor. 
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Introdução 

O direito penal é o ramo do ordenamento jurídico que tem como objetivo 

identificar às condutas humanas mais nocivas a sociedade, ou seja, os 

comportamentos que causam risco para a vida do indivíduo, e descrevê-los como 

infrações penais, prevendo para esses determinados crimes sanções. 

Diante do exposto se verifica a necessidade de o direito penal precisar se 

amoldar as práticas criminosas que crescem e se desenvolvem com o passar dos 

anos a fim de suprir as  necessidades que se apresentam a sociedade atual. 

O crime de furto mediante o uso de explosivos vem ocorrendo 

constantemente em todo o Brasil. É visto como problemas relacionados com a 

segurança pública, outros de como é punido tal crime. Este último se apresentava 

como uma questão controversa. 

 Com o crescimento de tal prática o ordenamento jurídico teve que evoluir 

para sanar essa nova necessidade da sociedade. Assim sendo, a nova Lei n. 

13.654/18 no qual incluiu algumas alterações no crime, sobretudo, aqueles 

praticados mediante uso de explosivos  veio com a intenção de mudar esse cenário 

caótico no mundo da criminalidade que só vem a aumentar. 

 

Objetivo 

O objetivo do presente trabalho é analisar a lei nº 13.654/2018, as alterações 

que ela efetuou no Código Penal acerca das alterações dos crimes de furto e de 

roubo se utilizam de explosivos e armas de fogo. 

 

Método 

Existem vários métodos para poder obter informações de acordo com o 

enfoque do trabalho. Nesse caso, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, sendo um 

estudo de teoria de outros autores vindo a ser processo cumulativo de 

conhecimentos, no qual buscaram dados através de livros, site de internet, com a 

intenção de adquirir o máximo de conhecimento possível a respeito da temática. 

 

 

 



Resultado 

A lei 13654/18 tem como objetivo promover alterações nos crimes de furto, e 

de roubo, mais especificamente quando estes são praticados mediante uso de 

explosivos, as mudanças propostas visam coibir tais práticas, sendo impostas 

também obrigações as instituições financeiras com a promoção de mudanças na lei 

7102/83.  

DAS ALTERAÇÕES NO CRIME DE FURTO ARTIGO 155: O parágrafo 4-a 

foi incluído ao artigo 155 do código penal com o objetivo de coibir os furtos mediante 

o uso de explosivos ou artefato análogo que cause perigo comum para a subtração 

da coisa, e prevê uma pena de quatro a dez anos para quem pratica tal conduta. 

a) Subtração de Substâncias Explosivas ou Acessórios: qualificadora ao 

artigo 155 do Código Penal. Pena de 4 a 10 anos. 

2) DAS ALTERAÇÕES NO CRIME DE ROUBO ARTIGO 157: a) Revogação 

da qualificadora por Arma Branca: Com a revogação do inciso desaparece essa 

qualificadora. Depois da nova lei serão punidos com base no artigo 157 caput que 

prevê uma pena de 4 a 10 anos. 

b) Violência ou ameaça Exercida com Arma de Fogo: um aumento de pena 

de dois terços se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. 

c) Subtração de Substâncias Explosivas ou Acessórios: nova qualificadora. 

Aumento de pena de um terço até a metade se a subtração for de substância 

explosiva ou de acessórios, que em conjunto ou isoladamente, possibilitem sua 

fabricação, montagem ou emprego.  

d) Destruição ou Rompimento de Obstáculo com Explosivo ou Artefato 

análogo: um aumento de pena de dois terços se há destruição ou rompimento de 

obstáculo mediante o uso de explosivos ou artefatos análogos que cause perigo 

comum.  

e) Roubo que Resulta Lesão corporal Grave: aumentada para 7 a 18 anos 

de reclusão e multa, o que condiz com o objetivo da referida lei que é de inibir tal 

pratica criminosa.  

3) DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELA LEI 13.654/18 ÀS INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS: Através de normas de segurança os estabelecimentos financeiros, 

indicam quais medidas de segurança devem ter para garantir que todos os 

envolvidos com sua atividade financeira, com seu serviço prestado tenham total 

segurança, além dos valores nela depositados.  



Considerações finais 

Com á analise das modificações impostas pela Lei n. 13654/18 ao Código 

Penal brasileiro  Lei 2848/40 e a  Lei 7102/83 veio com o intuito de coibir os crimes 

de furto quando este é realizado com o uso de explosivos ou artefatos análogos para 

a subtração da coisa, e o crime de roubo nessas mesmas condições. 

Porém se observa que em alguns pontos esse objetivo não foi alcançado, 

pois alguns dispositivos que foram acrescentados punem com menos rigor a crime 

praticado, é o caso da inclusão do parágrafo 4-A que prevê uma pena de 4 a 10 

anos para quem pratica um furto se utilizando de explosivos ou artefatos análogos 

para a subtração da coisa, pois antes do referido dispositivo o autor dos fatos era 

submetido a uma pena de 5 a 14 anos, pois respondia pelo crime de furto qualificado 

pelo rompimento de obstáculo artigo 155 parágrafo 4º I e também pelo crime 

explosão  artigo 251 em concurso formal impróprio ande se somam as penas dos 

referidos crimes. 

Outro ponto negativo é a revogação do inciso I do parágrafo 2º do artigo 157 

que previa aumento de pena de um terço a metade se a violência ou grave ameaça 

fosse exercida com o emprego de arma, sendo que o termo arma tratava de arma de 

fogo e arma branca, sendo incluído o parágrafo 2ºA ao artigo 157 que prevê em seu 

inciso I que se a violência ou grave ameaça for exercida com emprego de arma de 

fogo o autor dos fatos terá um aumento de pena de dois terços, porém o legislador 

não previu nenhum aumento referente a arma branca, o que se mostra um problema 

pois não será mais punido como roubo agravado, sendo a lei mais benéfica para o 

autor do delito neste sentido, que terá direito a revisão criminal. 

No que tange aos outros dispositivos incluídos e alterados a Lei 13654/18 se 

mostra positiva tendo em vista seu objetivo expressamente declarado de punir com 

mais rigor tais praticas, pois prevê aumento das penas e novos dispositivos 

específicos para tais condutas. 
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