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RESUMO 
 

O presente artigo trata da tipificação do furto de petróleo e derivados combustíveis em 

dutos pela prática de derivação clandestina, um crime que cresceu no Brasil de forma 

muito significativa desde 2016, causando impacto negativo para as empresas 

operadoras de dutos e, principalmente, colocando em risco o meio ambiente e as 

comunidades próximas àqueles dutos atacados pelas organizações criminosas. O 

combate a esse crime é predominantemente realizado pelas empresas impactadas, e 

quando provocado, pelo poder público, mas que não resultou ainda em diminuição 

significativa das ocorrências. O Código Penal brasileiro, que não tipifica o crime, prevê 

penas mais brandas do que países como México e Colômbia, países com normativo 

específico. Atualmente, está em tramitação no Congresso Nacional, o Projeto de Lei 

(PL) 8455/2017 com objetivo de tipificar e aumentar as penas aplicáveis ao furto de 

petróleo e derivados. Considerando esse cenário, a presente pesquisa se propõe a 

analisar, por meio de revisão bibliográfica e pesquisa doutrinária e jurisprudencial, se 

a tipificação desse crime é uma necessidade dentro do conjunto de mecanismos para 

combatê-lo. Para tanto, o método de pesquisa utilizado foi o dedutivo. O artigo trata, 

inicialmente, do que são dutos e como se materializa o crime da derivação clandestina, 

para na sequência abordar o tratamento penal no Brasil, comparando com o que 

preveem as legislações mexicana e colombiana. Também, é feita uma análise em 

relação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade nas propostas  emana- 
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das no Projeto de Lei (PL) 8455/2017. A partir das informações apresentadas, são 

tecidas as considerações finais. 

 
Palavras-chave: Furto de petróleo e derivados. Derivação Clandestina. Tipificação.  

 

1 INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa visa analisar a necessidade de criação de legislação 

especial no Brasil para tipificar o furto de petróleo e derivados em dutos, como mais 

um mecanismo de combate a esse crime. A delimitação do estudo está centrada na 

análise da penalização dos resultados obtidos pela prática de derivação clandestina, 

que consiste na perfuração de (oleo)dutos para o furto de produtos ali transportados. 

Esse fato não é exclusividade do Brasil, sendo que atualmente está presente 

de forma significativa em países com menor desenvolvimento econômico e social.  

Apresentando o cenário que envolve o combate a essa ocorrência por parte 

das empresas operadoras de dutos, e, as respectivas consequências para estas e 

para o entorno de suas instalações operacionais, principalmente, para o meio 

ambiente e para as comunidades, esta pesquisa compara o atual normativo penal do 

Brasil com o normativo de dois países de semelhantes cultura, ambiente de negócios 

e desenvolvimento econômico e social, quais sejam México e Colômbia. 

Atualmente, o Código Penal brasileiro tem nas previsões do furto qualificado e 

receptação qualificada os instrumentos de punibilidade para a derivação clandestina. 

Também, a principal operadora de dutos no Brasil, a Transpetro, executa uma 

série de ações, não vinculadas diretamente às suas operações, na tentativa de 

prevenir, ou pelo menos diminuir, as ocorrências de derivações clandestinas, atuando 

em conjunto com o poder público constituído.  

Nesse contexto de eficácia limitada das ações de prevenção da ocorrência de 

derivações clandestinas no Brasil e ante a ausência de legislação específica no que 

tange ao furto de petróleo e derivados, o presente trabalho tem como objetivo, por 

meio de revisão bibliográfica e pesquisa doutrinária e jurisprudencial, analisar a 

proposta de tipificação do crime em tramitação no Congresso Nacional  

O tema abordado no presente artigo possui grande relevância, tendo em vista 

que coloca em cheque a capacidade do país em criar mecanismos legais que possam 

desmotivar a realização desse crime que põe em risco e causa prejuízos para 
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empresas, para comunidades próximas às redes de dutos, para o meio ambiente e 

para o abastecimento de combustíveis no país, e, ainda alimenta os cofres do crime 

organizado e milícias1. 

 

2 DUTOS: OBJETO DE ATAQUE   
 

Dutos são tubulações utilizadas para o transporte de diversos produtos, em 

forma mais líquida possível, construídos em redes e, usualmente, têm grande 

extensão. No caso da indústria do petróleo, são infraestruturas críticas, que podem 

ser alvo de ataques terroristas e furtos. As implicações podem ser catastróficas, como 

explosões, incêndios, mortes humanas, de animais e plantas e contaminação de 

recursos terrestres e marinhos2. 

Porque são sistemas de transporte de fluxo contínuo e sob pressão, os dutos 

em caso de acidente têm grande probabilidade de vazamentos, que passado algum 

tempo aumentam significativamente os riscos de incêndios e danos ambientais3. 

Empresas que operam dutos possuem como uma de suas premissas básicas 

a segurança operacional. Dentro deste quesito, alguns fatores podem levar a 

acidentes com possibilidade de danos materiais, ambientais e pessoais, tais como: 

corrosão interna e externa, escavações acidentais, operações indevidas levando o 

duto a pressões excessivas, assim como ações de terceiros cujo objetivo seria o furto 

de petróleo e derivados, entre outros4.  

O furto de petróleo e derivados em dutos se dá a partir de perfurações feitas 

nestes dutos para a retirada do produto que ali trafega. Ocorre também na forma 

tentada, quando a perfuração não é suficiente para a retirada   do produto, quer seja 

pela falta de capacidade técnica na execução, quer seja pela desistência na conclusão 
 
 

1 BRASIL. 3ª Vara Criminal de Duque de Caxias/RJ; PROCESSO 56429-6.216.8.19.21. Decretou a 
prisão preventiva de 11 acusados de formarem uma quadrilha especializada em furto de combustível 
de oleodutos da Petrobras, na Baixada Fluminense.Disponível em: http://www.mprj.mp.br/documents/ 
20184/54394/sentencaouronegro.pdf. Acesso em: 03 de maio de 2021.  

2 MOREIRA, Juliana F. M.; D’ALMEIDA, Albino L.; Indústria de Petróleo e do Gás: Acidentes 
Relevantes no Mundo.III Congresso Nacional de Engenharia de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis, Salvador, BA. 2018. Disponível em: http://www.editorarealize.com.br/editora/anais/ 
conapetro/2018/TRABALHOEV14MD4SA11ID15317218184423.pdf.Acesso em: 21 de maio de 2021. 

3  LAGE, Henrique; VALLE, Cyro E. Meio ambiente: acidentes, lições e soluções. Editora Senac. São 
Paulo/SP, 2019.  

4 ARAMAKI, Thiago L.; Desenvolvimento e validação de métodos de detecção e localização de 
vazamentos em oleodutos. PUCRio , Rio de Janeiro, RJ. 2016. Disponível em: 
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/27567/27567.PDF. Acesso em: 22 de maio de 2021.  
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da operação. No mercado de óleo e gás, o evento de perfuração de duto para o furto 

é chamado de derivação clandestina. Este crime cresceu muito na Europa entre o ano 

de 2011 (em torno de 20 eventos) e o de 2015 (pouco mais de 200 eventos)5, tendo 

sido reduzido ano a ano até 2020 (8 eventos até o mês de setembro). Dados 

divulgados na imprensa indicam que, no mundo, o desvio de combustíveis já e 

considerado a quarta atividade ilegal mais rentável, em termos de comércio, 

envolvendo em torno de US$ 10,8 bilhões ao ano2. Atualmente, é mais comum no 

México, Nigéria e Turquia6, também ocorrendo no Brasil e na Colômbia 

Na Europa, os operadores logísticos ao investir em melhorias dos seus 

sistemas de vigilância e os de detecção de vazamento, em conscientização do pessoal 

próprio e prestadores de serviços, assim como interagindo com as autoridades 

responsáveis pela aplicação da lei, obtiveram resultado positivo na diminuição 

expressiva dos eventos de furto5. 

Além dos investimentos citados no parágrafo anterior, as empresas 

(operadoras de dutos) são afetadas pela derivação clandestina de várias formas5, 

como as que seguem: 

(1) custos para cobrir reparo dos dutos, perda de produtos, aumento de 

complexidade operacional e reparo de danos à saúde e ao meio ambiente;  

(2) quanto a responsabilidade social pela necessidade de socorro imediato para 

as pessoas que vivem em comunidades vizinhas às redes de dutos; 

(3) responsabilização penal por danos ambientais. 

Considerando o tamanho deste cenário, tecnologias convencionais tendem a 

ser insuficientes para lidar com os desafios encontrados, por serem necessários a 

coleta e o processamento de dados em larga escala e em tempo real para a devida 

atuação das autoridades competentes7.  

Alguns dos casos de acidentes em dutos reportados tanto no Brasil quanto no 
 

5 PRODUCT THEFT FROM PIPELINES. Concawe Report 4/21- Performance of European cross-
country oil: Statistical summary of reported spillages in 219 and since 1971. 2021. Disponível 
em: https://www.concawe.eu/publication/performance-of-european-cross-country-oil-pipelines-4/. 
Acesso em: 11 de junho de 2021. 

6 HAGE, José A. A. Política Energética no Brasil: Sua Participação no Desenvolvimento e no 
Relacionamento Internacional. Curitiba, PR: Editora Appris, 2020.  

7 LAIGNER, Rodrigo N.; BARROS, Leonardo; CAVALIERI, Melissa L.; TERZIAN, Ricardo L.; LIMA, 
Maria J. D.; AZZAM, Samir M. CCPD : Um Sistema de Informação Reativo para Prevenção de 
Furto de Combustíveis em Oleodutos. Rio Oil & Gas Expo and Conference, Rio de Janeiro, RJ. 
2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/34851169CCPDareactiveinformation              
systemtopreventfueltheftinoilpipelines. Acesso em: 20 de maio de 2021. 
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mundo podem ter sido decorrentes de tentativas de furto. As consequências desses 

acidentes ultrapassam a perda financeira apenas, já que em geral envolvem 

vazamentos com grande impacto ambiental e, nos casos mais graves, perda de vidas, 

como caso ocorrido em Janeiro/2019, em um oleoduto da empresa estatal PEMEX - 

Petróleos Mexicanos em Hidalgo, México, onde 66 pessoas morreram e pelo menos 

76 pessoas ficaram feridas8. 

Os sistemas de dutos, que conduzem petróleo e derivados, quando 

subterrâneos e localizados em zonas urbanas por si só se constituem em diversas 

bombas relógio para grandes acidentes ambientais6. 

Em particular, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), os casos de furto de combustíveis nos oleodutos do país têm 

aumentado exponencialmente nos últimos anos, sendo os estados do Rio de Janeiro 

e de São Paulo os mais atingidos. Dados do Ministério Público revelam que 

anualmente são furtados aproximadamente 14,2 milhões de litros de combustíveis dos 

oleodutos da TRANSPETRO- Petrobras Transportes S/A, operadora de dutos no 

Sistema Petrobras. Investigações apontam para a atuação de quadrilhas 

especializadas, abrangendo toda uma cadeia de crimes com alto grau de organização1 

e sofisticação, que vai desde a perfuração irregular dos dutos (derivação clandestina), 

o transporte em caminhões tanque, passando por refinarias ilegais, até a revenda. 

Esse tipo de ação criminosa já se tornou um problema de segurança nacional, 

provocando prejuízos financeiros relevantes7.O estado de São Paulo concentra o 

maior número de casos de tentativas de furto de combustíveis, com 57% e 71% dos 

eventos em 20189 e 201910.  

A Transpetro, reportou que em 2020, a Companhia registrou 201 casos de furto 

ou tentativas de furto nos dutos por ela operados em todo o país. Em 2019, 203 casos, 

em 2018, 261 e em 2017 foram 228. Apesar de mostrar redução de ocorrências desde  
 

8 LISBOA, Marina A. B.; Estudo da Utilização de Técnicas Acústicas para Detecção de Vazamentos 
em Tubulações . UFRJ- Escola Politécnica, Rio de Janeiro, RJ. 2020. Disponível em:  
http://repoistorio.poli.ufrj.br/monografias/monopolo131819.pdf. Acesso em: 21 de maio de 2021. 

9 ANP-Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Boletim Anual de Incidentes 
em Infraestruturas de Movimentação 2018. Disponível em: http://www.anp.gov.br/images/ 
arquivos/publicações/boletins-anp/infraestrutura/boletim-coi-incidentes-2018.pdf.Acesso em: 02 de 
maio de 2021. 

10ANP-Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Boletim Anual de Incidentes 
em Infraestruturas de Movimentação 2019. Disponível em: http://www.anp.gov.br/images/ 
arquivos/publicações/boletins-anp/infraestrutura/boletim-coincidentes-2019.pdf.Acesso em: 02 de 
maio de 2021. 
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2018, o número de eventos, que impactaram um único operador no Brasil, é próximo 

ao pico (em 2015) de eventos reportados em toda Europa. Interessante observar que 

as ações de prevenção da TRANSPETRO11 são semelhantes àquelas que surtiram 

efeito no continente europeu: 

• Visitas em comunidades vizinhas às faixas de dutos com frequência, para 

conscientizar a população do entorno e reforçar a importância da 

colaboração e do engajamento dos moradores vizinhos aos dutos.; 

• Articulação com diversos órgãos externos para, de forma integrada, auxiliar 

no combate às atividades criminosas; 

• Exercícios simulados de resposta a emergências, para garantir que as 

equipes estejam preparadas para qualquer contingência; 

• Desenvolvimento de novas tecnologias de detecção de vazamentos. 

 

3 TRATAMENTO PENAL NO BRASIL 
 

Atualmente, no Brasil, a subtração de combustível por derivação clandestina de 

dutos, para si ou para outrem, é uma conduta tipificada como crime de furto pelo artigo 

155, § 4º, I, do Código Penal 12, cuja sanção vai de 02 a 08 anos de prisão e multa. 
CP: 
Furto 
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: 
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. 
(...) 
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; 
 

A captação de petróleo e derivados que trafegam por dutos deve ser feita 

através das válvulas neles instaladas. Eventual perfuração não autorizada e a 

colocação de outra válvula, esta última clandestina, caracterizam o rompimento de 

obstáculo à saída do combustível, para fins de incidência da qualificadora do crime de 

furto, agravando a pena. 

Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal Federal entende pela   incidência 
 

11TRANSPETRO. Roubo nos Dutos: Saiba o que estamos fazendo para prevenir o roubo de óleo 
e de derivados em nossas instalações. Disponível em: http://transpetro.com.br/transpetro-
institucional/roubo-de-combustiveis.htm. Acesso em: 02 de maio de 2021. 

12BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 194. Código Penal. Brasília, DF: Presidência da 
República, 1940. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil3/Decreto-lei/ Del2848compilado. 
htm. Acesso em: 10 de maio de 2021.  
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qualificadora do crime de furto, a saber: 
“PENAL. HABEAS CORPUS. ARROMBAMENTO DE AUTOMÓVEL PARA 
FURTAR OBJETOS. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO ART. 155, § 4º, 
I DO CP. PRECEDENTES DO STF. ORDEM DENEGADA. 1. Consoante já 
decidiu esta Corte, ‘a destruição ou avaria de automóvel para a subtração de 
objeto que se encontra em seu interior faz incidir a qualificadora prevista no 
inciso I do § 4º do art. 155 do Código Penal’ (HC 95.351/RS, rel. Min,Ricardo 
Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2008). 2. Tendo o paciente 
usado de violência contra obstáculo que dificultava a subtração dos objetos, 
deve incidir a qualificadora do § 4º, I do art. 155 do CP. 3. Habeas corpus 
denegado ” (HC nº 98.46/RS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen 
Gracie, DJe de 01º/07/2009).” 
 

Para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo, é necessária a 

realização de perícia: 
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO ESPECIAL. 
DESCABIMENTO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO 
QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO. 
NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. EXCEPCIONALIDADE. 1. Os 
Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus e não mais o 
admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões 
criminais. 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de 
que, para a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código 
Penal, é necessária à comprovação do rompimento de obstáculo, por laudo 
pericial, salvo em caso de desaparecimento dos vestígios, quando a prova 
testemunhal poderá suprir-lhe a falta. 3. Hipótese em que a ausência da 
elaboração do laudo pericial sucedeu tão somente pelo fato do 
desaparecimento do cadeado destruído, o que justifica o acolhimento do 
depoimento da vítima como prova da incidência da qualificadora, nos termos 
do artigo 167, do Código de Processo Penal. 4. Habeas corpus não 
conhecido." (STJ - HC: 2189 MG 211/6932-9, Relator: Ministro MOURA 
RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/03/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 19/03/2014).” 
 

Pelo Código Penal brasileiro, o furto de combustíveis por derivação clandestina 

atinge pena de reclusão de 02 a 08 anos e multa, combinando o furto qualificado e o 

concurso de pessoas, visto que esse tipo de crime não se materializa a partir da ação 

de um único agente.  Já a receptação qualificada do objeto do furto, quer seja em 

operação comercial ou industrial, traz pena de reclusão de 03 a 08 anos e multa. 

No Código Penal da Colômbia13, a combinação dos artigos 240 e 241 traz penas 

maiores quando o furto envolve combustíveis, ou, 08 a 15 anos de reclusão: 
“Artículo 240. Hurto calificado. [Modificado por el artículo 37 de la ley 1142 de 
27] La pena será de prisión de seis (6) a catorce (14) años, si el hurto se 
cometiere: 
Con violencia sobre las cosas. 
(...) 
La   pena será   de siete (7)  a  quince (15) años de prisión cuando el hurto  
se cometiere  sobre   medio  motorizado,  o sus partes    esenciales,  o   sobre 

 
13DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Ley 599/2006. Código Penal da 

Colômbia. Disponível em: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma 
.php?i=6388. Acesso em: 13 de junho de 2021.  
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mercancía o combustible que se lleve en ellos. Si la conducta fuere realizada 
por el encargado de la custodia material de estos bienes 
oleoducto, gasoducto, poliducto o fuentes inmediatas, la pena se 
incrementará de la sexta parte a la mitad. La pena será de cinco (5) a doce 
(12) años de prisión cuando el hurto se cometiere sobre elementos destinados 
a comunicaciones telefónicas, telegráficas, informáticas, telemáticas y 
satelitales, o a la generación, transmisión o distribución de energía eléctrica 
y gas domiciliario, o a la prestación de los servicios de acueducto y 
alcantarillado. 
Artículo 241. Circunstancias de agravación punitiva. [Modificado por el 
artículo 51 de la ley 1142 de 27]. La pena imponible de acuerdo con los artícu- 
los anteriores se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes, si la 
conducta se cometiere: 
(...) 
14. Sobre petróleo o sus derivados cuando se sustraigan de un de 
abastecimento.” 
 

O México, por sua vez, publicou, em 12/01/2016, a Ley Federal para Prevenir 

y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos14. Diz respeito a um 

tratamento abrangente sobre o furto de combustíveis, onde se estabelece conceitos e 

medidas procedimentais para o combate desse crime. Pune-se não somente a 

derivação clandestina de dutos, mas também a subtração de combustíveis de veículos 

e instalações, por exemplo. Destaque-se que a pena de furto é de 15 a 25 anos de 

prisão e multa. Dentre outras situações, essa lei tratou, também, da adulteração de 

combustível e da posse ilegal de combustível. Assim, destacam-se os seguintes 

dispositivos:  
“TÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, 
PETROLÍFEROS O PETROQUÍMICOS Y DEMÁS ACTIVOS 
Artículo 8.- Se sancionará con pena de 15 a 25 años de prisión y multa de 15, 
a 25, días de salario mínimo vigente en el lugar de los hechos a quien: 
I. Sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, 
equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de 
asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda 
disponer de ellos con arreglo a la ley. 
II. Aproveche hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin 
consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o 
de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. 
Artículo 9.- Se sancionará a quien: 
I. Compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie hidrocarburos, 
petrolíferos o petroquímicos, 
sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, 
distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. 
II. Resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre u oculte 
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin 
consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o 
de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.  
III. Altere o adultere hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin derecho 
y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, 

 
14CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. Ley Federal para Previnir y  

Sancionar los Delitos Cometidos em Materia de Hidrocarburos. Disponível em: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPSDMH18521.pdf. Acesso em: 02 de maio de 2021. 
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distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. 
Las conductas descritas en el presente artículo se sancionarán de la 
siguiente manera: 
a) Cuando la cantidad sea menor o equivalente a 3 litros, se impondrá de 2 
a 4 años de prisión y multa de 2, a 4, días de salario mínimo vigente en el 
lugar de los hechos. 
b) Cuando la cantidad sea mayor a 3 litros pero menor o equivalente a 1, 
litros, se impondrá de 4 a 8 años de prisión y multa de 4, a 8, días de salario 
mínimo vigente en el lugar de los hechos. 
c) Cuando la cantidad sea mayor a 1, litros pero menor a 2, litros, se 
impondrá de 8 a 12 años de prisión y multa de 8, a 12, días de salario 
mínimo vigente en el lugar de los hechos. 
d) Cuando la cantidad sea igual o mayor a 2, litros, con pena de 1 a 15 años 
de prisión y multa de 1, a 15, días de salario mínimo vigente en el lugar de 
los hechos. 
Para los efectos de los supuestos señalados en la fracción III incisos a), b) y 
c) del presente artículo deberá mediar querella del órgano regulador o parte 
agraviada. 
En caso de no poder cuantificarse el volumen de los hidrocarburos, 
petrolíferos o petroquímicos, objeto de las 
conductas descritas en las fracciones I, II y III, se impondrá de 1 a 15 años 
de prisión y multa de 1, a 15, días de salario mínimo vigente en el lugar de 
los hechos, siempre que se acredite que por las condiciones en que se 
encuentra contenido dicho volumen, se presuma que se trata de cantidades 
mayores a los 2, litros.” 
 

Salienta-se que a referida lei mexicana cuidou ainda de punir o proprietário 

consciente de que sua propriedade foi usada para a derivação clandestina, em seu 

artigo 15: 
“Artículo 15.- Se impondrá de 4 a 6 años de prisión y multa de 4, a 6, días de 
salario mínimo vigente en el lugar de los hechos, al arrendatario, propietario 
o poseedor o a quien se ostente como tal, de algún predio donde exista una 
derivación clandestina o toma clandestina y tenga conocimiento de esta 
situación y no lo denuncie a las autoridades correspondientes. 
Se impondrá de 7 a 14 años de prisión y multa de 7, a 14, días de salario 
mínimo vigente a quien, con conocimiento de que se lleve a cabo algún delito 
objeto de la presente Ley, facilite, colabore o consienta que lo realice en su 
propiedad o no lo denuncie a las autoridades correspondientes.” 
 

Em 08/12/2016 a PEMEX-Petróleos Mexicanos informou que a subtração de 

combustível apresentou uma sensível redução. Creditou esse resultado não só à 

mudança na legislação, mas, também, à estratégia de vigilância e proteção das suas 

instalações, a saber15: 
Se reduce la sustracción ilegal de combustibles como resultado de la 
estrategia de vigilancia y protección de las instalaciones petroleras  
El pasado mes de enero, disminuyeron las pérdidas de hidrocarburos por robo 
en la red de ductos de Pemex. 
(...) 
Del 01 al 31 de enero se registró una sustracción de 414 mil barriles, en 
comparación con los 628 mil barriles reportados en el mismo periodo del año 

 
15PEMEX – Petróleos Mexicanos. Redución de la sustracción ilegal de combustibles. Disponível 

em: http://www.pemex.com/saladeprensa/boletinesnacionales/Paginas/2016-12-nacional.aspx. Aces 
so em: 20 de maio de 2021. 
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anterior, lo cual representó una disminución de 34 por ciento. Dicha variación 
muestra una tendencia clara a revertir la sustracción ilegal en este rubro. 
(...)  
Cabe resaltar que el fortalecimiento del marco jurídico, el cual se consolidó 
con la aprobación y publicación de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar 
los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, el pasado 12 de enero en 
el Diario Oficial de la Federación, se constituye como un factor determinante 
para este cambio de paradigma. 
Uno de los aspectos esenciales de esta estrategia es proteger a la población 
y el medio ambiente, de los daños colaterales en la sustracción ilegal de 
combustibles.Con estos resultados y a través de las diversas acciones 
emprendidas por la Subdirección de Salvaguardia Estratégica, se espera 
además reducir los volúmenes de productos petrolíferos e insumos robados. 
De igual modo, será posible fortalecer la coordinación de Pemex con las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, optimizar el trabajo conjunto con 
las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, con 
la Procuraduría General de la República y con los gobiernos de los estados 
donde se presenta mayor incidencia en este tipo de ilícitos.” 

   
Comparativamente à México e Colômbia (figuras 1 e 2), o tratamento 

dispensado pela legislação brasileira atual, ostenta penas brandas, pois além do 

patrimônio, outros bens podem ser afetados pelo furto, tais como a vida, a integridade 

física, o meio ambiente e o abastecimento nacional de combustíveis, o que justificaria 

sanções mais severas.   
 

Derivação Clandestina – Furto Qualificado 

 
Figura 1 

 
Receptação Qualificada 

 
Figura 2 

 
Cada país estabelece sua legislação punitiva de acordo com a própria cultura. 

Desta forma, não se recomenda que uma lei estrangeira, por melhor que possa 

parecer, seja importada sem uma análise cuidadosa, pois sempre serão necessárias 

adaptações para adequar-se à realidade na qual será aplicada. 
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4 O PROJETO DE LEI 8455/2017 
 

No Brasil, o primeiro passo rumo a uma solução penal mais pesada para o 

crime de furto de petróleo e derivados em dutos é o Projeto de Lei (PL) 8455/201716 

de autoria da Senadora Simone Tebet. O objeto deste PL é o de alterar a Lei nº 817617, 

de 08 de fevereiro de 1991, para tipificar os crimes de furto e roubo de combustíveis 

de estabelecimentos de produção, instalações de armazenamento e dutos de 

movimentação e os crimes de receptação de combustíveis: 
O Congresso Nacional decreta:  
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 8.176, de 08 de fevereiro de 1991, passa a vigorar 
com a seguinte redação:  
“Art. 1º...................................................................................  
III – subtrair, para si ou para outrem, dos estabelecimentos de produção, das 
instalações de armazenamento e dos dutos de movimentação de 
combustíveis, petróleo e derivados, gás natural e suas frações recuperáveis 
e álcool etílico hidratado carburante e demais combustíveis líquidos 
carburantes.  
Pena – reclusão, de 01 (um) a 05 (cinco) anos, e multa.  
§ 1º Se o crime previsto no inciso III é cometido:  
I – com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;  
II – mediante concurso de duas ou mais pessoas;  
III – com abuso de confiança, valendo-se de vínculo atual ou passado com o 
ente lesado; 
Pena – reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.  
§ 2º Se do crime previsto no inciso III resulta:  
I – suspensão ou paralisação das atividades do estabelecimento;  
II – incêndio;  
III – poluição ao meio ambiente;  
IV – lesão corporal grave;  
V – desabastecimento:  
Pena – reclusão, de 05 (cinco) a 12 (doze) anos, e multa.  
§ 3º Se do crime previsto no inciso III resulta morte:  
Pena – reclusão, de 06 (seis) a 14 (quatorze) anos, e multa.   
“Art. 1º-A. Constitui crime contra a ordem econômica adquirir, receber, 
transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, vender, expor à venda, 
distribuir ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no 
exercício de atividade comercial ou industrial, petróleo e derivados, gás 
natural e suas frações recuperáveis e álcool etílico hidratado carburante e 
demais combustíveis líquidos carburantes que deva saber ser produto de 
crime.  
Pena – reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. 
 § 1º Equipara-se à atividade comercial, para efeito deste artigo, qualquer 
forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em 
residência. 

 
16CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei 8455/217. Altera o Código Penal, para tipificar os 

crimes de furto e roubo de combustíveis de estabelecimentos de produção, instalações de 
armazenamento e dutos de movimentação e os crimes de receptação de combustíveis. Disponível 
em:https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/propmostrarintegra?codteor=1932762&filename=Av
ulso+-PL+8455/2017.  Acesso em: 31 de maio de 2021.  

17BRASIL. Lei nº 8.176, de 08 de fevereiro de 1991. Define crimes contra a ordem econômica e cria o 
Sistema de Estoques de Combustíveis. Brasília, DF: Presidência da República, 1991. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8176.htm. Acesso em: 10 de maio de 2021.  
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§ 2º O crime previsto no caput é punível ainda que desconhecido ou isento 
de pena o autor do crime de que proveio a coisa.  
§ 3º Constitui efeito da condenação a interdição do estabelecimento pelo 
dobro do prazo da pena aplicada.”  
“Art. 1º-B. Constitui crime contra a ordem econômica adquirir ou receber 
petróleo e derivados, gás natural e suas frações recuperáveis e álcool etílico 
hidratado carburante e demais combustíveis líquidos carburantes que, por 
sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição 
de quem os oferece, devam presumir-se obtidos por meio criminoso.  
Pena – detenção, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, ou multa.  
§ 1º Se o agente é primário, pode o juiz, tendo em consideração as 
circunstâncias e as consequências do crime, diminuir a pena de 1/3 (um terço) 
a 2/3 (dois terços) ou deixar de aplicar a multa.  
§ 2º O crime previsto no caput é punível ainda que desconhecido ou isento 
de pena o autor do crime de que proveio a coisa.”  
“Art. 1º-C. Nos crimes previstos nos arts. 1º, 1º-A e 1º-B, a condenação terá 
como efeito a perda do cargo, função ou emprego público e a inabilitação para 
o exercício de cargo, função ou emprego público pelo dobro do prazo da pena 
aplicada.”   
“Art. 1º-D. O juiz determinará a alienação antecipada, na forma do art. 144-A 
do Decreto-Lei nº 3.689, de 03 de outubro de 1941 (Código de Processo 
Penal), para preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a 
qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade 
para sua manutenção.”  
 
 

A primeira proposta a se destacar no PL é o deslocamento da punibilidade da 

derivação clandestina do Código Penal - CP  para a Lei 8176/91, ou seja, do crime de 

furto qualificado para crime contra a ordem econômica, com aumento a pena de 02 a 

08 anos e multa, CP artigo 155,§ 4º,I, para 05 a 12 anos e multa, Lei 8176/91 artigo 

1º, §2º ao punir pelo menos a paralisação de atividades, fato que é inerente ao reparo 

do duto perfurado (figuras 3 e 4). 

 

 
Figura 3 
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Figura 4 

 
 

Também, no enfoque de sanções mais severas, há a inclusão de penalizações, 

no artigo 1º. da Lei 8176/91 dos parágrafos 1º a 3º, para a forma de agir e nas 

consequências da ação de derivação clandestina. Por exemplo, previstos no §2º,  os 

resultados incêndio  ou lesão corporal ou poluição (figura 4) trazem consigo a pena de 

reclusão de 05 (cinco) a 12 (doze) anos e multa. Já o resultado morte (figura 5) como 

consequência da subtração de produto (§ 3º)  é punido com pena de 06 (seis) a 14 

(quatorze) anos de reclusão e multa. 
 

 

 
 

Figura 5 
 

A receptação do resultado do furto de petróleo e derivados diretamente em 

dutos, ou a famosa derivação clandestina, também é objeto do Projeto de Lei 

8455/217, e na mesma linha promove o deslocamento da punibilidade do Código 

Penal - CP   para a Lei 8176/91, ou seja, do crime de receptação qualificada para crime 

contra a ordem econômica, com aumento da pena de 03 a 08 anos  de reclusão e 

multa, prevista no artigo 180,§ 8º do Código Penal , para 04 a 10 anos de reclusão e 

multa, Lei 8176/91 artigo 1º-A,§1º,  adicionando  a interdição do estabelecimento 
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receptor pelo dobro do prazo da pena aplicada. Apesar de parecer inacreditável, o 

furto de petróleo alimenta no Brasil uma rede, de tamanho ainda desconhecido, de 

refinarias de petróleo clandestinas (figura 6).  

 

 
Figura 6 

 

5  ANÁLISE DO PROJETO DE LEI 8455/2017 VERSUS LEGISLAÇÃO ATUAL 
 

Considerando que pode haver normativo em vigor que seja aplicável aos fatos 

puníveis na proposta do Projeto de Lei (PL) 8455/2017, torna-se fundamental a análise 

quanto a pertinência de dispositivo legal específico, assim como, se são proporcionais 

as penas propostas pelo PL em relação àquelas existentes e aplicáveis atualmente, de 

acordo com o demonstrado a seguir (tabela 1). Todas as penas citadas são de reclusão. 

 
Fato  PL 8455/2017 Legislação Atual Referência 
Furto  1 a 5 anos + multa 1 a 4 anos + multa CP-155 § 3º  
Furto Qualificado 4 a 10 anos + multa 2 a 8 anos + multa CP-155 § 4º  
Resultado Paralisação 5 a 12 anos + multa Sem previsão N/A 
Resultado Incêndio 5 a 12 anos + multa 4 a 8 anos + multa CP-250 § 1º- I 
Resultado Poluição 5 a 12 anos + multa 1 a 4 anos + multa Lei 9605-54        
Resultado Lesão Grave 5 a 12 anos + multa 1 a 5 anos ou 2 a 8 anos CP-129 §1º ou §2º 
Resultado Desabastecimeto 5 a 12 anos + multa Sem previsão N/A 
Resultado Morte 6 a 14 anos + multa 12 a 30 anos CP-121 §2º-V 
Receptação Qualificada- Crime 4 a 10 anos + multa 3 a 8 anos + multa CP-180 §1º  
Receptação Qualificada- Crime Presumido 6m a 2 anos ou multa 1m a 1 ano ou multa CP-180 §3º 

Tabela 1 
 

Apesar de que o parecer  da  Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania da Câmara dos Deputados, opinou pela constitucionalidade, juridicidade, 

técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do Projeto de Lei nº 8455/2017, com 

substitutivo, o emanado pela Corte Especial do Supremo Tribunal de Justiça - STJ, ao 

apreciar o Habeas Corpus 239.363-PR, em que decidiu que a pena do artigo 273, § 

1º-B, inciso V, do Código Penal é inconstitucional por ofensa aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, serve como exemplo de risco a não ser corrido 
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pelo legislativo em tema tão caro ao país, no caso concreto, o furto de petróleo e 

derivados. 

O Supremo Tribunal de Justiça - STJ comparou o referido artigo 273, §1º, do 

CP com o artigo 33 da lei 11.343/26 porque ambos tratam de temas bem parecidos, 

pois tutelam a saúde pública: 
CP 
Art. 273 - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins 
terapêuticos ou medicinais: (Redação dada pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998) 
Pena - reclusão, de 1 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa. (Redação dada pela 
Lei nº 9.677, de 2.7.1998) 
§ 1º-B - Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas 
no § 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições: (Incluído 
pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998) 
(...) 
V - de procedência ignorada; (Incluído pela Lei nº 9.677, de 2.7.1998) 
Lei 11.343/26 
Art. 33.  Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, 
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda 
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar: 
Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 5 
(quinhentos) a 1.5 (mil e quinhentos) dias-multa. 
§ 1o  Nas mesmas penas incorre quem: 
I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, 
oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda 
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado 
à preparação de drogas; 
 

Nessa linha, o STJ fez os seguintes apontamentos: 
O delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/26) possui pena de 5 a 15 
anos de reclusão, sendo importante lembrar que existe a possibilidade de 
aplicação do § 4º do mesmo artigo, que trata da figura do traficante 
privilegiado, com a redução da pena em 1/6 a 2/3. Com isso, em inúmeros 
casos, o pequeno traficante pode receber a pena de 1 ano e 8 meses, que 
pode ser convertida em pena restritiva de direitos. O condenado pelo art. 273, 
§ 1º-B, por sua vez, ainda que receba a pena mínima, seria condenado a 10 
anos de reclusão em regime fechado.  
Comparado com o homicídio, a pena mínima do art. 273, § 1º-B é maior que 
três vezes a pena máxima do homicídio culposo e corresponde a quase o 
dobro da pena mínima do homicídio doloso simples. 
Além disso, a pena do art. 273, § 1º-B é cinco vezes maior que a pena mínima 
da lesão corporal de natureza grave, sendo também maior que a reprimenda 
do estupro, do estupro de vulnerável, da extorsão mediante sequestro. Tais 
comparações revelam gritante desproporcionalidade no sistema penal. 
O delito do art. 273, § 1º-B é crime de perigo abstrato, ou seja, para a sua 
consumação não é necessário provar a ocorrência de efetivo risco. É 
dispensável que tenha ocorrido dano concreto à saúde do pretenso usuário 
do produto.  Logo, trata-se de uma reprimenda muito alta para um crime de 
perigo abstrato. 
Uma outra demonstração de que o legislador penal exagerou no momento da 
fixação da pena está no fato de que a conduta de importar medicamento não 
registrado na ANVISA, considerada criminosa e hedionda pelo art. 273, § 1º-
B, do CP acarreta, no âmbito administrativo, uma mera punição de 
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advertência (arts. 2º, 4º, 8º, IV e 1, IV, Lei 6.437/77). Em outras palavras, no 
âmbito administrativo a pena recebida é mínima e no âmbito penal (que 
deveria ser a última ratio), a reprimenda é altíssima. 
 

Valendo-se de uma analogia em favor do réu, muito comum em Direito Penal 

quando se depara com essas distorções, o STJ decidiu pela inconstitucionalidade da 

pena do citado art. 273, § 1º-B, V, do CP (“reclusão, de 10 a 15 anos, e multa”). Em 

substituição, aplicou ao condenado a pena prevista no caput do art. 33 da Lei n.° 

11.343/26 (Lei de Drogas), com possibilidade de incidência da causa de diminuição 

de pena do respectivo § 4º. (AI no HC 239.363-PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 

julgado em 26/2/215). 

Note-se que essa decisão levou em conta o tratamento de Direito 

Administrativo mais brando quando comparado ao Direito Penal. 

Comparando-se as propostas do Projeto de Lei- PL 8455/2017 com a legislação 

vigente percebe-se que dois dos dez fatos puníveis previstos no PL não tem hoje 

previsão legal, que são aqueles vinculados a paralisação da atividade econômica da 

instalação afetada pelo furto ou a provocação do desabastecimento do produto objeto 

do furto. Já o resultado morte prevê pena menor que o vigente atualmente no Código 

Penal, sendo que o resultado morte como consequência do furto de petróleo e de 

combustíveis não é especificamente tipificado no referido Código. De outro lado, há 

aumento de penas para os crimes de furto, furto qualificado, provocar incêndio, 

poluição e lesão grave, assim como para receptação qualificada. 

Pode-se excluir da análise da desproporcionalidade, a pena do resultado 

poluição (Lei nº 8.176/91, artigo 1º, inciso III, §2º-III), pois a Lei nº 9605/9818 no 

parágrafo único do artigo 58 prevê que “as penalidades previstas neste artigo somente 

serão aplicadas se do fato não resultar crime mais grave”. 

Resta, portanto, a avaliação de cinco, ou metade, dos itens previstos no referido 

projeto de lei que tiveram penas aumentadas. 

A pena prevista no PL 8455/2017 para o furto é ligeiramente maior somente na 

dosimetria máxima.  

Possivelmente, o aumento de pena para o resultado de incêndio se justifica ao 

utilizar-se analogamente a punição prevista no § 4º do artigo 155 do CP, pelo   perigo  
 

18BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. Brasília, DF: 
Presidência da República, 1998. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9605. 
htm. Acesso em: 10 de maio de 2021. 



 20 

comum que o manejo inadequado do petróleo e derivados pode causar aos indivíduos 

e a coletividade.  

Da mesma forma, a lesão grave que pode ser causada como resultado do furto 

desse tipo de produto, tem potencial ofensivo muito maior que o resultado previsto 

nos §1º ou §2º do artigo 155 do CP, visto que quando materializado tende a afetar 

mais do que um indivíduo em decorrência de uma única ação criminosa. Na mesma 

linha de maior potencial ofensivo a coletividade, as penas de receptação qualificada e 

para o furto qualificado, podem ter justificados os aumentos significativos das 

respectivas penas se considerado que para qualquer um dos crimes o indivíduo não 

pode agir sozinho ou em pequeno grupo, sendo assim, de qualquer forma é 

caracterizado o crime de formação de quadrilha (artigo 2º da Lei 12850/2013)19 com 

pena reclusão, de 03 a 08 anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às 

demais infrações penais praticadas. 
“PROCESSO 56429-6.216.8.19.21 - 3ª Vara Criminal de Duque de Caxias 
II.5 - Da subsunção do fato ao tipo penal: a organização criminosa 
Como já ressaltado, a simples análise do modus operandi (existência de fases 
operacionais) permite inferir a imprescindibilidade no envolvimento de mais 
de 04 (quatro) pessoas na atividade ilícita. No contexto criminoso 
apresentado, confrontando o que narra a denúncia e os elementos de 
informa  o coligidos em sede investigativa, o grupo criminoso era formado 
por 13 (treze) pessoas, estabelecidas de maneira organizada, com alguma 
forma de hierarquia, na qual a cada indivíduo era atribuída uma tarefa voltada 
para um fim comum: obter vantagem ilícita a partir de furto qualificado de 
combustível, através da perfuração e da sua retirada direta dos oleodutos da 
PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO, tudo conforme se 
passa a dispor a seguir : 
Para sucesso da empreitada criminosa revelou-se a necessidade de 
escalonamento de fases na atividade delitiva, o que demanda envolvimento 
de várias pessoas, cada uma delas encarregada de um ato voltado ao todo. 
O furto qualificado de combustível exige: localização e escolha dos 
oleodutos/polidutos, aluguel dos terrenos, escavação em  áreas ermas 
(rurais), em regra, no período noturno, perfuração das tubulações enterradas 
no subsolo, instalação de peças (“nips”) e acoplamento de válvulas, 
soldagem, registro e fechamento, direcionamento dos motoristas 
(previamente recrutados) até os locais nos quais se encontram os dutos 
(distantes de rodovias pavimentadas) por “batedouros”, estacionamento dos 
caminhões-tanques, acoplagem de mangotes, abastecimento (que podem 
levar de duas a três horas), saída e transporte ao destino final, que já  fora 
ajustado anteriormente, fixados os preços e garantias para recebimento do 
produto do crime.” 

 
 
 
 
 

19BRASIL. Lei nº 12.850, de 02 de agosto de 2013. Define organização criminosa e dispõe sobre a 
investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento 
criminal. Brasília, DF: Presidência da República, 2013. Disponível em 
https://www.planalto.gob.br/ccivil03_ato2011-2014/2013/lei/L12850.htm . Acesso em: 10 de maio de 
2021. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente artigo demonstra que o crime de furto de petróleo e combustíveis 

em dutos perfurados, com a prática de derivação clandestina, é extremamente nocivo 

ao país. Pela necessidade de atuação de vários indivíduos e de forma relativamente 

organizada, devido a grande complexidade de operação, acaba por gerar mais 

conhecimento e sofisticação para as organizações criminosas, além de que por menor 

que seja o resultado de cada ação, faz a repetição do delito muito vantajosa e favorece 

a atuação de organizações criminosas 16 20. 

Com grande potencial ofensivo à saúde, à vida das pessoas e ao meio 

ambiente, além de grande prejuízo financeiro a empresas e sociedade, a derivação 

clandestina ainda não é conhecida do grande público. Esse desconhecimento, 

associado ao poder de organizações criminosas que as executam, contribui para que 

seja pouco combatida. 

A utilização de tecnologia e o aprimoramento dos sistemas de segurança e de 

operação das empresas operadoras de dutos não se mostram suficientes, no Brasil, 

para a redução de forma significativa das ocorrências. 

Quando comparado a países de semelhantes cultura e desenvolvimento 

econômico e social, como México e Colômbia, fácil é a conclusão que o arcabouço 

penal pátrio é muito mais suave do que nesses outros dois “mercados prósperos” da 

derivação clandestina. 

Como citado na justificativa do Projeto de Lei 8455/2017, “a situação é grave, 

pois as derivações clandestinas oferecem riscos de diversas magnitudes à sociedade, 

como explosões, contaminação ambiental, contaminação de corpos hídricos e, ainda, 

desabastecimento de centros urbanos, interrupção do abastecimento de combustíveis 

e até mortes, tanto de membros da comunidade quanto dos próprios criminosos 

envolvidos. O Brasil possui cerca de 30 mil quilômetros de dutos (terrestres e 

submarinos), que interligam plataformas marítimas, campos de produção, terminais 

aquaviários, terminais terrestres, refinarias e companhias distribuidoras. Os dutos são 

instalados em locais denominados faixas de dutos, que podem cruzar uma diversidade  
 
 

20TRANSPETRO. Derivações Clandestinas em Dutos. Workshop Combustível Brasil – Bloco II – 
Combate a Sonegação e à Adulteração de Combustíveis. Brasília/DF, 2019. Disponível em:   https:// 

   www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/abastece-brasil/ 
documentos/BlocoIITranspetro.pdf. Acesso em: 01 de junho de 2021.  
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de ambientes: florestas, áreas rurais, áreas industriais, áreas urbanas, mananciais, 

mares, baías etc.  O furto de combustíveis é uma operação extremamente perigosa 

devido às altas pressões envolvidas e às propriedades químicas dos produtos 

(inflamáveis, tóxicos e explosivos). Essas subtrações são realizadas de forma 

amadora, o que eleva o potencial de risco da ação, expondo as comunidades próximas 

a possíveis explosões e mortes, o meio ambiente aos impactos decorrentes de 

vazamentos e a sociedade consumidora ao desabastecimento. Em muitas ocorrências 

além do impacto ambiental gerado e do impacto logístico no transporte de 

combustível, algumas comunidades foram impactadas com a interrupção do 

abastecimento de água.  

Dentre essas condutas, as relacionadas à subtração, transporte e exposição à 

venda não encontram amparo na legislação especial. A especificidade do bem jurídico 

ofendido e as consequências do crime tornam a remissão à legislação geral (Código 

Penal) inapropriada. Urge uma revisão da lei especial.  

O Projeto de Lei 8455/2017 se propõe a impor censura penal mais justa ao 

agente que infringir as normas de proteção social, atingindo bens jurídicos relevantes 

agravando penas já existentes.”21 

Portanto, diante do que foi apresentado no presente artigo,  o aumento da 

rigidez das penas para o crime examinado é uma peça chave do recado que a 

sociedade organizada dá ao crime organizado, ao municiar o Poder Judiciário de 

critério específico para a determinação do tamanho do reembolso a ser prestado por 

aqueles que insistem em desafiar a ordem legal das coisas, em um campo minado 

que é o manejo inadequado de petróleo e derivados, expondo pessoas e o meio 

ambiente à danos irreparáveis.  

Não há como deixar de concluir, como descrito na publicação da PEMEX de 

201615 e, também, pela Transpetro20 e pela Plural22 em 2019, que a alteração legislati- 
 
 

21CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei 8455/217. Altera o Código Penal, para tipificar os 
crimes de furto e roubo de combustíveis de estabelecimentos de produção, instalações de 
armazenamento e dutos de movimentação e os crimes de receptação de combustíveis. Relatório da 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Disponível em: https://www.camara.leg.br/ 
proposicoesWeb/propmostrarintegra?codteor=1932762&filename=Avulso+-PL+8455/217. Acesso 
em: 31 de maio de 2021 

22PLURAL- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS, 
LUBRIFICANTES, LOGÍSTICA E CONVENIÊNCIA. Derivações Clandestinas em Dutos. Workshop 
Combustível Brasil – Bloco II – Combate a Sonegação e à Adulteração de Combustíveis. Brasília/DF, 
2019. Disponível em:   https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/petroleo-gas-natural-e-bio 
combustiveis/abastece-brasil/documentos/BlocoIIPlural.pdf. Acesso em: 01 de junho de 2021. 
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va  proposta é sim, uma necessidade dentro do conjunto de mecanismos de combate 

a esse crime, o qual precisa ser feito de forma coordenada e cooperativa entre 

operadores logísticos, comunidades, polícias e judiciário. 

A escassez de artigos científicos e bibliografia, no campo do Direito, para o 

embasamento e fundamentação teórica desta pesquisa, sugere a necessidade de 

mais pesquisas acerca dos resultados da tipificação do crime de furto de petróleo e 

derivados. 
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