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RESUMO 

 

 

 

O trabalho foi desenvolvido para analisar a aplicabilidade do princípio 

da insignificância aos portadores de maus antecedentes ou reincidentes em 

pequenos delitos. 

O princípio da insignificância, fundamentado em outros princípios 

constitucionais e legais, é um vetor de interpretação restritiva do tipo penal e teve 

origem no brocardo romano “mínima non curat praetor” que, quando reconhecido, 

torna o fato atípico, se a conduta for absolutamente insignificante, 

independentemente de critérios subjetivos. Se relativamente insignificante, a 

insignificância exclui a culpabilidade tendo em conta a desnecessidade de pena 

levando em consideração uma diminuta lesão ao bem jurídico individualizado e 

uma reduzida reprovabilidade do agente. 

Aos portadores de maus antecedentes ou reincidentes em pequenos 

delitos a culpabilidade deve ser mantida já que suficiente a reprovabilidade do 

comportamento. Este reconhecimento tem em conta a necessidade de uma 

coexistência social pacífica e a tentativa de se evitar reações de autotutela o que, 

nestas situações, indicada a necessidade e o merecimento na aplicação da sanção 

penal. 

 

Palavra-chave: Princípio da insignificância – antecedentes – 

reincidente. 

  

 



ABSTRACT 

 

 

 

 

This work proposes to analyze the applicability of insignificance’s 

principle for whom has criminal record or that is recidivist in misdemeanor. 

The insignificance’s principle is grounded on constitutional and legal 

principles and it is a restrictive interpretation vector of criminal type. Originated of 

roman aphorism “minima non curat praetor”, this principle, when recognized, 

renders the fact atypical if the conduct is absolutely insignificant, independently of 

subjective criterions. If relatively insignificant, the insignificance excludes culpability 

based on lack of need of punishment, considering a small injury to the 

individualized legal interest and a reduced disapproval agent. 

For those who have criminal record or that is recidivist in misdemeanor, 

the culpability must be maintained due to the disapproval of conduct is adequate. 

The acknowledgment considers necessity of a pacific social coexistence and 

attempting to avoid self-guardianship reactions, which on those situations imply 

necessity and obligation of punishment. 

Keywords: insignificance principle – criminal record – recidivist. 
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INTRODUÇÃO: NÃO APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA AOS PORTADORES DE MAUS 

ANTECEDENTES OU REINCIDENTES EM PEQUENOS DELITOS 

 

 

 

O princípio da insignificância vem sendo utilizado pelos aplicadores 

da lei (juízes) sem se considerar se o agente é portador de maus antecedentes 

ou mesmo reincidente em pequenos delitos ou, ainda, se faz da prática destes 

crimes seu meio de vida. 

Não há critérios rígidos para sua aplicação, uma vez que não 

previsto em lei, salvo aqueles critérios fixados pela Jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal em voto do Ministro Celso de Mello, proferido nos autos do 

Habeas Corpus n. 84.412-SP, quais sejam: a) ausência de periculosidade 

social da ação, b) mínima ofensividade da conduta do agente – mínima 

idoneidade ofensiva da conduta; c) a inexpressividade da lesão jurídica 

causada e d) falta de reprovabilidade da conduta.  

A jurisprudência atual dos tribunais superiores, seguindo no mais 

das vezes os critérios acima fixados, vem tendendo a afastar referido princípio 

em relação aos portadores de maus antecedentes ou mesmo aos reincidentes. 

O fato é que esta jurisprudência, levando em consideração a dogmática penal, 

utiliza-se de critérios atinentes culpabilidade (reincidência e maus 

antecedentes) – como medida de pena – para afastar a tipicidade do delito, já 

que se considera que o princípio da insignificância é vetor de interpretação 

restritiva do tipo penal. Referida jurisprudência, por sua vez, analisa situações 

concretas, como em crimes patrimoniais, que não podem ser consideradas 

desprezíveis, um nada jurídico ou mesmo um indiferente penal; são, na 

verdade, situações factíveis e os bens jurídicos e as situações concretas 

possuem algum significado, seja econômico ou não. 
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Desde já é importante salientar que a questão é o reconhecimento 

da insignificância aos portadores de maus antecedentes ou mesmo 

reincidentes que pratiquem condutas factíveis – do ponto de vista da realidade, 

vale dizer, que os bens jurídicos, repita-se, possuam alguma expressão. Esta 

observação se faz necessária, pois, independentemente de se tratar o agente 

de pessoa reincidente ou portadora de maus antecedentes, caso pratique um 

nada jurídico, como os exemplos citados por Roxin (furto de palito de fósforo, 

por exemplo – como se verá no transcorrer do trabalho), a conduta tida por 

desprezível não sofrerá repreensão penal, pois vista como absolutamente 

insignificante, logo, atípica. 

Saliente-se que, em determinados casos, tal princípio (ou vetor de 

interpretação do tipo penal), dependendo da leitura que se dê, pode ser 

considerado como um salvo conduto para a prática de crimes, notadamente 

delitos patrimoniais, sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, eis que, 

mesmo sendo multirreincidente ou portador de maus antecedentes (em 

pequenas condutas), ou mesmo já agraciado com este princípio, o agente é 

beneficiado ao argumento de que a insignificância deve ser única e 

exclusivamente aferida no tipo penal, independendo de critérios de natureza 

subjetivos da pessoa. 

Assim, o que se tem é que se cria nas pessoas um sentimento de 

impunidade; contudo, tal não é o que se espera em uma sociedade organizada 

que confia no seu sistema de justiça. 

É inviável e destoa do bom senso absolver sempre o agente, 

independentemente de se analisar a pessoa que praticou o crime (condições 

de natureza pessoal), que, em tese, tem-se como insignificante. Na verdade, 

quebra-se o princípio da confiança que todos depositam no ordenamento 

jurídico e nas instituições que, como regra, devem primar pela preservação da 

paz social e da coexistência pacífica entre os cidadãos. 

O princípio da insignificância, considerado como uma excludente de 

tipicidade ou de culpabilidade lato sensu, como se verá, levando-se em conta a 

dogmática penal e a necessidade de aplicação de pena, não se esgota no juízo 
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de tipicidade propriamente dito, eis que se faz necessária a apreciação de 

critérios típicos da culpabilidade, como a reincidência e os antecedentes que 

são, em verdade, critérios aferidores de medida de culpabilidade. Estes 

critérios subjetivos são analisados partindo-se dos pressupostos ou requisitos 

elencados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em voto proferido 

pelo Ministro Celso de Mello. 

Aos reincidentes e portadores de maus antecedentes – 

diferentemente dos primários e portadores de bons antecedentes, ainda que 

pratiquem fatos tidos como relativamente insignificantes, deve se presumir a 

culpabilidade ou juízo de reprovação suficientes para a caracterização do 

delito, ainda mais se levarmos em consideração a necessidade da manutenção 

da coexistência social. 

Não se está pregando a aplicação indiscriminada da pena privativa 

de liberdade ou mesmo a restrição da liberdade. O que se quer, na verdade, é 

o reconhecimento do fato, que não é desprezível aos olhos da lei penal 

(factível) como típico, ilícito e culpável e a aplicação de pena proporcional e 

necessária, tendo em conta as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal. 

Assim, àquele já condenado anteriormente que é reincidente ou 

portador de maus antecedentes em pequenos delitos, ou mesmo já agraciado 

pela insignificância, não se pode dizer que sua conduta seja isenta de pena, 

mesmo porque seu comportamento deve ser considerado socialmente 

reprovável uma vez que, mesmo já tendo cumprido alguma pena ou se 

beneficiado com referido vetor de interpretação, voltou a praticar novo delito, o 

que demonstra que a pena anterior não lhe surtiu qualquer tipo de efeito 

(repreensivo ou preventivo). 

Para tanto, no Capítulo 1 será vista a origem de tal princípio, seu 

histórico e sua natureza jurídica como causa excludente supralegal de 

tipicidade e de culpabilidade, bem como o que se entende por princípio 

propriamente dito e, principalmente, sua normatividade, vale dizer, a aplicação 

independentemente de outra norma jurídica. 
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No Capítulo 2 será estudada a base principiológica da 

insignificância, ou seja, seus fundamentos de validade; em outras palavras, 

serão analisados os princípios constitucionais penais implícitos e explícitos que 

lhe dão suporte de existência, dentro de um Estado Democrático de Direito, 

independentemente da existência de lei positivando-o. 

Na sequência, no Capítulo 3, veremos, dentro da dogmática penal, a 

reincidência propriamente dita e o que vem a ser antecedentes, sejam eles 

bons ou maus. 

No Capítulo 4, será vista a diferença entre significância absoluta e 

relativa, aquela excluindo o fato típico e esta a culpabilidade lato sensu, bem 

como a necessidade do afastamento deste princípio interpretativo para 

preservação da coexistência social (paz social) e para se evitar a utilização do 

direito penal como instrumento de incremento da violência, vale dizer, as 

reações de autotutela. Ainda, os vetores ou requisitos elaborados pela 

Suprema Corte Brasileira que trazem em seu bojo, em verdade, a análise do 

desvalor da conduta, do resultado e da culpabilidade, vista como necessidade 

de pena. Por fim, a crítica relativa ao direito penal do fato ou do autor. 
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1. PRINCÍPIO E INSIGNIFICÂNCIA 

 

 

 

1.1 Conceito de princípio 

Todo sistema jurídico é integrado por princípios e normas. Na 

verdade todo sistema constitucional e legal (no caso que interessa – o direito 

penal) se assenta em princípios. 

O princípio é a base de todo ordenamento, é seu alicerce, é a sua 

sustentação.1 

Por meio dos princípios jurídicos é possível a interpretação completa 

e harmônica do sistema de leis, uma vez que eles estabelecem orientação e 

diretrizes a serem seguidas pelo intérprete, no caso, o aplicador da lei. 

A harmonia reside no fato de que por meio dos princípios (explícitos 

ou implícitos, gerais ou não) se consegue atingir a funcionalidade completa do 

sistema, em outras palavras, a engrenagem legal funciona com cada peça 

desempenhando seu papel e o princípio sendo o eixo propulsor. Assim,  

“princípio de direito é o pensamento diretivo que domina e 
serve de base à formação das disposições singulares de direito 
de uma instituição jurídica, de um código ou de todo um direito 
positivo”.2 

 

                                                 
1
 “Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, 

disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e 
servindo de critério para a sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a 
lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido 
harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes 
componentes do todo unitário que há por nome sistema jurídico positivo” (MELLO, Celso 
Antonio Bandeira. Curso de direito administrativo. 8.ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1996, 
p. 545.  
2
 F. de Clemente, apud, BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 25.ª ed. São 

Paulo: Malheiros, 2010, p. 256. 
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Por fim, citando decisão da Corte Constitucional italiana e que 

sintetiza bem o conceito de princípio jurídico como diretriz geral e fundamental 

de todo sistema normativo, sobre o qual se deve assentar as decisões judiciais 

na busca da aplicação da justiça no caso concreto, Paulo Bonavides assevera:  

“Faz-se mister assinalar que se devem considerar como 
princípios do ordenamento jurídico aquelas orientações e 
aquelas diretivas de caráter geral e fundamental que se 
possam deduzir da conexão sistemática, da coordenação e da 
íntima racionalidade das normas, que concorrem para formar 
assim, num dado momento histórico, o tecido do ordenamento 
jurídico”.3 

 

Princípios jurídicos, assim, na visão de Alexy são, na verdade, 

“mandamentos de otimização”4 posto que, a eleição deles, ainda que em 

detrimento de regras jurídicas, como no caso da insignificância onde não há lei 

prevendo-a, permite a integração do sistema como um todo, não deixando 

situações concretas sem solução jurídica adequada.  

Finalmente os princípios jurídicos, por serem mandamentos de 

ordem geral, ao contrário das normas (regras) de direito que têm alcance e 

sentido limitado, permitem a coesão e a consistência do ordenamento como um 

todo. 

No caso do direito penal, a dogmática não mais se satisfaz com a 

lógica formal da subsunção do fato à lei positiva; pelo contrário, além da 

subsunção é de fundamental importância aferir se os princípios orientadores do 

direito penal estão sendo observados eis que são eles que dão coerência e 

sistematização às decisões judiciais. 

Nesse sentido, por meio da insignificância que, como se verá, é 

vetor de interpretação dos tipos penais, é possível que situações até então 

                                                 
3
 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, op. cit., p. 256-257. 

4
 Os princípios são “normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível 

dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, 
mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus 
variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das 
possibilidades fáticas, mas também jurídicas” (ALEXY, Robert, apud, NUCCI, Guilherme de 
Souza. Princípios constitucionais penais e processuais penais. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 35). 
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típicas, sob a ótica formal, sejam excluídas do âmbito de incidência da lei 

penal, tendo em conta um viés material de proteção de bens jurídicos 

indispensáveis para a vida em sociedade. 

 

1.2 Normatividade 

No atual estágio do direito pátrio (constitucionalismo) não há dúvidas 

de que os princípios, sejam eles constitucionais ou não, são normas jurídicas, 

com efetividade, imperatividade e aplicabilidade direta e imediata, devendo ser 

observados indistintamente por todos os aplicadores da lei.  

Assim, de início uma observação se impõe: não se acolhe mais a 

argumentação de que o princípio da insignificância ou de bagatela não mereça 

aplicação no atual estágio do direito brasileiro por ausência de previsão legal. 

A aplicação do direito, até chegar à atual fase (pós-positivismo) que 

reconhece a aplicação imediata dos princípios, passou por uma evolução lenta 

e gradual que se iniciou com o direito natural. 

No direito natural acreditava-se na existência de valores e de 

pretensões humanas que não decorreriam de normas editadas pelo Estado. O 

direito natural, por sua vez, desenvolveu-se em ambiente medieval e 

teleológico. 

O direito natural encontrou seu apogeu com o advento do Estado 

liberal quando foi incorporado a textos escritos, ou seja, quando foi codificado. 

“No início do século XIX os direitos naturais, cultivados e 
desenvolvidos ao longo de mais de dois milênios, haviam se 
incorporado de forma generalizada aos ordenamentos 
positivos”.5 

                                                 
5
 BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. A nova interpretação constitucional: 

ponderação, argumentação e papel dos princípios. In: LEITE, Sérgio Salomão (org.). Dos 
princípios constitucionais: consideração em torno das normas principiológicas. São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 105. 
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A codificação do direito natural clássico principiou sua decadência e 

o consequente surgimento do positivismo jurídico6 que foi a busca de uma 

objetividade científica, com base na valoração dos fatos e criação da norma 

jurídica.  

O positivismo jurídico tinha como pretensão criar uma ciência 

jurídica, tal qual eram as ciências exatas e naturais. No positivismo, o direito 

era norma, ato emanado do Estado com caráter imperativo e força coativa. 

Todavia, no positivismo, a mesma normatividade e caráter coativo e 

imperativo atribuído às normas jurídicas não era reconhecido aos princípios 

gerais. Paulo Bonavides, amparado em Norberto Bobbio, assevera que o:  

“(...) juspositivismo, ao fazer dos princípios na ordem 
constitucional meras pautas programáticas supralegais, tem 
assinalado, via de regra, a sua carência de normatividade, 
estabelecendo, portando, a sua irrelevância jurídica”.7 

 

Os clássicos positivistas, destarte, eram avessos à juridicidade dos 

princípios. 

A verdade é que, por meio do positivismo, a lei (legalismo estrito) 

fora utilizada para dar suporte a sistemas autoritários, pois, sob o argumento de 

haver “previsão legal”, o autoritarismo perpetuava-se sob o manto da 

“legalidade”.8 

Assim, em virtude da queda dos regimes nazista e fascista, 

respectivamente, na Alemanha e na Itália, o positivismo, que era associado a 

                                                 
6
 O advento da Escola Histórica do Direito e a elaboração dos Códigos precipitaram a 

decadência do Direito Natural Clássico, fomentando, ao mesmo passo, desde o século XIX até 
a primeira metade do século XX, a expansão doutrinária do positivismo jurídico (BONAVIDES, 
Paulo. Curso de direito constitucional, op. cit., p. 263). 
7
 BONAVIDES, Paulo. Idem, ibidem. 

8
 O fetiche da lei e o legalismo acrítico, subprodutos do positivismo jurídico, serviram de 

disfarce para autoritarismos de matizes variados. A ideia de que o debate acerca da justiça se 
encerrava quando da positivação da norma tinha um caráter legitimador da ordem 
estabelecida. Qualquer ordem. (BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. A nova 
interpretação constitucional: ponderação, argumentação e papel dos princípios, op. cit., p. 106-
107). 
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tais sistemas, iniciou também sua queda, propiciando o surgimento do moderno 

positivismo, ou pós-positivismo jurídico. 

Não poderia ser de outra forma, uma vez que os regimes totalitários 

aludidos ascenderam ao poder sob o manto da legalidade vigente, promovendo 

verdadeiros atos de terror e barbárie em nome da lei. Luis Roberto Barroso, 

juntamente com Ana Paula Barcellos, deixa assente que:  

“os principais acusados de Nuremberg invocaram o 
cumprimento da lei e a obediência a ordens emanadas da 
autoridade competente. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, a 
ideia de um ordenamento jurídico indiferente a valores éticos e 
da lei como uma estrutura meramente formal, uma embalagem 
para qualquer produto, já não tinha mais aceitação no 
pensamento esclarecido.9 

 

Com a queda do positivismo, nas últimas décadas do século XX, 

apareceu o pós-positivismo,10 movimento no qual os princípios passaram a ser 

tratados como direito ou regras. 

Assim, nesta fase do neopositivismo,11 tratando-se os princípios 

como regras de direito estabelecidas, podem eles impor obrigação legal e 

serem prontamente aplicados. 

No pós-positivismo houve, de fato, uma aproximação entre o direito 

e a ética, pois a ordem jurídica passou a dar importância a conceitos que antes 

eram relegados a um segundo plano, tendo em vista que imperava a legalidade 

estrita, o império da lei.  

Portanto, o que se observa hoje é que os princípios (constitucionais 

ou não – erigidos à categoria de normas – direito atual e vigente), além de 

serem o alicerce de toda a construção jurídica, base de sustentação do sistema 

                                                 
9
 A nova interpretação constitucional: ponderação, argumentação e papel dos princípios, op. 

cit., p. 107. 
10

 O pós-positivismo é a designação provisória e genérica de um ideário difuso, no qual se 
incluem a definição das relações entre valores, princípios e regras, aspectos da chamada nova 
hermenêutica constitucional, e a teoria dos direitos fundamentais, edificada sobre o 
fundamento da dignidade da pessoa humana” (BARROSO, Luís Roberto; BARCELLOS, Ana 
Paula de. A nova interpretação constitucional: ponderação, argumentação e papel dos 
princípios, op. cit., p. 107). 
11

 BOBBIO, Norberto, apud, BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional, op. cit. p. 265. 
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vigente e do Estado Democrático de Direito, devem orientar a interpretação da 

lei e dos fatos sociais, uma vez que os princípios não mais ficam restritos ao 

campo das normas programáticas,12 mas sim ingressaram, definitivamente, na 

dogmática jurídica e na prática jurisprudencial, produzindo e gerando efeitos 

sobre toda a realidade e dos direitos individuais. 

No caso da insignificância, este princípio (ou vetor de interpretação 

dos tipos penais) é de extração constitucional, portanto, implícito, e deve ser 

incontinente aplicado, quando cabível, ou seja, em condutas absoluta ou 

relativamente insignificantes, como se verá. 

Todavia, uma observação se faz necessária: tenho que tanto 

aplicabilidade indiscriminada do princípio da insignificância quanto a sua não 

aplicabilidade geral em ambos os casos constitui-se em ato autoritário. 

Explico: sua não aplicação sobre o argumento da ausência de lei é 

ato autoritário na medida em que ele encontra ressonância nos princípios 

constitucionais, explícitos ou implícitos, como se verá, e tais princípios, como 

se aludiu, são normas jurídicas dotadas de imperatividade e aplicabilidade 

imediatas. 

Agora sua aplicação indiscriminada, inclusive aos reincidentes e 

portadores de maus antecedentes em pequenos delitos, também é ato 

autoritário eis que não se observa critério algum de justiça, inclusive porque a 

lei (direito penal), como uma de suas principais finalidades, é a busca pela 

pacificação social, o que não ocorre quando tal princípio é visto como um salvo 

conduto para a prática de pequenos delitos e veículo de incremento da 

violência. 

 

                                                 
12

 A proclamação da normatividade dos princípios em novas formulações conceituais e os 
arestos das Cortes Supremas no constitucionalismo contemporâneo corroboram essa 
tendência irresistível que conduz à valoração e eficácia dos princípios como normas-chaves de 
todo o sistema jurídico; normas das quais se retirou o conteúdo inócuo de programaticidade, 
mediante o qual se costuma neutralizar a eficácia das Constituições em seus valores 
reverenciais, em seus objetivos básicos, em seus princípios cardeais (BONAVIDES, Paulo. 
Curso de direito constitucional, op. cit., p. 286). 



21 
 

1.3 Origem da insignificância 

A semente (a origem) do princípio da insignificância está na máxima 

romana do minima non curat praetor (ou minimis non curat praetor ou minimis 

praetor non curat), vale dizer, o pretor não se ocupava de causas ínfimas.  

Todavia, há autores que afirmam que teve origem no Iluminismo e no 

Renascimento, negando a existência de referido brocardo no direito romano. 

Contudo, a versão contemporânea, hoje observada pela doutrina e 

pela jurisprudência, foi idealizada por Claus Roxin13 quando o autor alemão 

estudou a influência da política criminal no sistema penal até então 

preconizado pela dogmática.14 Em outras palavras, a influência de questões 

político-criminais nos elementos constitutivos do conceito de crime.15 

Diomar Ackel Filho sustenta a origem de referido princípio no 

brocardo romano minimis non curat pretor, vale dizer, o pretor romano não 

poderia se ocupar de condutas tidas como de bagatela, sem expressão 

jurídica. Afirma que:  

“No tocante à origem, não se pode negar que o princípio já 
vigorava no Direito Romano, onde o pretor não cuidava, de 
modo geral, de causas ou delitos de bagatela, consoante a 
máxima contida no brocardo minimis non curat pretor. De lá 
para cá, o princípio substituiu, embora sem que lhe tivesse sido 

                                                 
13

 Anote-se que o princípio da insignificância, em que pese mencionado por Franz von Liszt em 
1903, em seu tratado de direito penal alemão, ganhou os contornos atuais com Roxin em 1964. 
14

 O professor Enrique Garcia Vitor afirma que: “sin embargo, ententiendo que el fundamento 
más genuíno e inveterado lo suministra Roxín que el ensaya ‘Política Criminal y Sistema de 
Derecho Penal’, teniendo presente que, por exhaustivo y pioneiro, constituyó un punto de 
inflexión en el pensamiento positivista más o menos dominante en ese tiempo, habiendo dado 
lugar, como consecuencia de ello, a gestiones reelaborativas de la dogmática en cuanto 
método jurídico, y al que, a partir de entonces, hubo de asignársele la prosecución de un 
objetivo político-criminal insustituible”. Trad. Livre: “Não obstante, entendendo que o 
fundamento mais genuíno e arraigado ensaia Roxin em ‘Política Criminal y Sistema de Derecho 
Penal’, tendo presente que, por exaustivo e pioneiro, constituiu um ponto de inflexão no 
pensamento positivista mais ou menos dominante neste tempo, tendo dado lugar, como 
consequência disto, a gestões reelaborativas da dogmática enquanto método jurídico, e a que, 
a partir de então, houve de se assinalar a persecução de um objetivo político-criminal 
insubstituível” (GARCÍA VITOR, Enrique. Planteos penales: principio de indignificancia, delitos 
experimental y agente provocador, legalizacion de la droga?, responsabilidad de las personas 
juridicas, obligatoriedad de la jurisprudencia plenaria. S.l.: Universidad Nacional de Litoral, 
1994. 22 p. (Juridica y social). 
15

 Para Roxin cada categoria do conceito analítico de crime “deve ser observada, desenvolvida 
e sistematizada sob o ângulo de sua função político-criminal” (ROXIN, Claus. Política criminal e 
Sistema Jurídico Penal. Trad. Luís Greco. Rio de Janeiro, Renovar, 2002, p. 29. 
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dado o merecido destaque, o que só agora vem acontecendo, 
a partir do seu moderno enfoque por Claus Roxin e outros 
autores europeus”.16 

 

O certo é que os autores são quase unânimes no sentido de que o 

referido princípio provém da máxima romana minimis non curat praetor ou 

mínima non curat praetor, entretanto, como salientado, há quem negue a 

origem do princípio da insignificância no próprio direito romano. 

Com efeito, o direito romano se desenvolveu a partir da noção de 

direito privado; o delito, por si, possuía um caráter privado. Não havia a noção 

de ofensa a interesse público tanto que, predominando os delicta privada, 

nascia uma ação individual privada do particular ofendido ou do grupo familiar a 

que pertencia contra o ofensor, na qual se buscava a reparação pecuniária pelo 

dano sofrido. Somente posteriormente é que o delito passou a ter caráter 

público. Portanto, não se tinha a noção de ofensa mínima a bem jurídico em 

que o pretor (espécie de magistrado romano) dela fosse se ocupar.  

Hipóteses havia, como observa Dalva Rodrigues Bezerra de 

Almeida, que, em algumas passagens, o direito romano fazia menção a 

insignificância, sem, contudo, atribuir-lhe a categoria de princípio ou instituto 

jurídico. Como exemplo cita os casos de furto doméstico de somenos 

importância que, de tão mínimos, não eram tais condutas suficientes para 

incomodar os tribunais.17 

Para Luis Guzmán Dalbora o princípio da insignificância não tem 

origem romana, sendo sua origem propriamente dita obscura. Afirma o autor 

que o brocardo latino, 

                                                 
16

 ACKEL FILHO, Diomar. O princípio da insignificância no direito penal. Revista Oficial do 
Tribunal de Alçada Criminal (JTACrSP), v. 94, ano 1988, 2º trimestre, abr.-jun., p. 72.  
17

 Uma das raras exceções que o Direito Penal Romano faz à insignificância, encontra-se no 
Digesto de Justiniano – furta domestica, si viliora sunt, publice vindicata non sunt (XLVIII, XIX, 
11), caso sinalizado por Mommsen (1827-1903), ao afirmar que unicamente em casos de furto 
doméstico de escassa importância, não se deveria incomodar aos tribunais, fato indiciário do 
autoritarismo e do amplíssimo arbítrio judicial de uma época, conotação prolongada até o 
medievo (Princípio da insignificância e juizados especiais criminais. Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris Editor, 2007, p. 65). 
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“(...) minima non curat praetor, en esta forma o en outra 
cualquiera semejante, no da cuenta el Corpus iuris civilis, asi 
como tampouco puede hallársele en otras fuentes romanas 
más antiguas, sobre todo las que vieron a luz modernamente 
bajo los auspícios de la jurisprudencia erudita de los siglos XV-
XVI”.18 

 

Continuando, afirma que os romanos tinham apenas conhecimento 

de certo aspecto da insignificância, notadamente, ligado a fontes do direito, 

mas tal princípio não existia no corpus iuris civilis nos moldes da formulação 

que se lhe atribui atualmente.19 

E mais, afirma que tal brocardo não foi previsto pelos principais 

glosadores nem pelos comentaristas, os quais “bebieran, en las fuentes 

justinianeas, especialmente el Digesto”,20 logo, tal máxima não existia no direito 

romano. Ademais, como outro argumento, deixa assente que a figura do pretor, 

mencionada no brocardo, havia desaparecido da administração da justiça 

quando da elaboração das glosas. 

                                                 
18

 “minima non curat praetor, nesta forma ou em outra qualquer semelhante, não é encontrada 
no Corpus iuris civilis, assim como tampouco se pode falar em outras fontes romanas mais 
antigas, sobretudo as que vieram à luz modernamente sob os auspícios da jurisprudência 
erudita dos séculos XV-XVI”. Trad. Livre: (La insignificancia: especificación y reducción 
valorativas en el ámbito de lo injusto típico. Revista Brasileira de Ciências Criminais, 14, ano 
1996, abr.-jun., p. 59-60).  
19

 “En términos generales, el corpus iuris sólo nos permite concluir que los romanos tuvieron 
más bien conciencia de cierta intelección o aspecto de la insignificancia que, empero, no es la 
que interesa aqui. Lo que conocieron los juristas de Roma fue lo cualitativo de lo nímio, y 
afirmaron su conseguinte irrelevancia para el Derecho, pero en un sentido general, esto es, 
referido al tema de las fuentes de Derecho – no ya al simples officium del pretor –, 
especialmente la ley. (...) No será aventurado afirmar, en cambio, que en su faz cuantitativa, es 
decir, en cuanto a que la ley – o el magistrado – se cuide de dar tutela jurídica a lo nimio o 
mínimo, por muy frecuente que resulte su acontecer, la insignificancia es – sin perjuicio de lo 
que más adelante se dirá – virtualmente desconocida en el corpus iuris”. Trad. Livre: “Em 
termos gerais, o corpus iuris somente nos permite concluir que os romanos tiveram mais 
consciência de certo entendimento ou aspecto da insignificância que, não obstante, não é a 
que interessa aqui. O que conheceram os juristas de Roma foi o qualitativo de insignificância, e 
afirmaram sua consequente irrelevância para o Direito, mas em um sentido geral, isto é, 
referido ao tema das fontes de Direito – não ao simples officium do pretor – especialmente a 
lei. (...). Não será aventurado afirmar, pelo contrário, que em sua fase quantitativa, é dizer, 
enquanto que a lei – ou o magistrado – cuide de dar tutela jurídica ao insignificante ou mínimo, 
por muito frequente que resulte acontecer, a insignificância é, em prejuízo do que mais adiante 
se dirá – virtualmente desconhecida no corpus iuris” (GUZMÁN DALBORA, Luis. La 
insignificancia: especificación y reducción valorativas en el ámbito de lo injusto típico, op. cit., p. 
60). 
20

 Trad. Livre: “Beberam nas fontes justinianas, especialmente o digesto” (Idem, p. 62). 
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Em conclusão, o adágio adapta-se muito mais aos ideais liberais 

humanistas do renascimento do que à mentalidade autoritária do direito 

romano do período imperial.21 

Para Maurício Ribeiro Lopes22 o princípio da insignificância não é 

originário do direito romano, do brocardo minima non curat praetor, já que o 

direito romano se desenvolveu à luz do direito privado (direito civil).  

Referido princípio de interpretação nada mais é do que a evolução 

do princípio da legalidade (nullum crimen nulla poena sine iuria). Não há crime 

se a conduta não estiver anteriormente prevista em lei e se não gerar um dano 

ou risco de dano. “A insignificância não é exceção à legalidade, mas princípio 

complementar densificador de seu conteúdo material”.23 

Logo, para o referido autor, o princípio estudado teve origem no 

iluminismo eis que se trata de uma garantia contra o arbítrio absolutista 

monárquico. 

O nullum crimen nada mais é do que o limite de atuação (de poder) 

do estado em face do indivíduo, e dele se extrai a insignificância.24 Como 

conclusão afirma que:  

“(...) ao longo da história, permeado de idas e voltas, foi sendo 
justificada a concepção do nullum crimen nulla poena sine iuria, 
ou seja, sem dano, sem causação de um mal que represente a 

                                                 
21

 “Que el juez se despreocupe de el cuantitativamente insignificante responde más bien al 
sensato y razonado juicio de quien sabe – o intuye – que el instrumento de la coacción jurídica 
no puede estar para el servicio de cualquier asunto, sino solo para los de alguna monta, 
aquellos que posean un significado juridicamente relevante. Y esto, me parece, cuadra mejor 
com un pensamiento liberal que com uno autoritário”. Trad. Livre: “Que o juiz se despreocupe 
de o quantitativamente insignificante responde mais bem ao sensato e razoável juízo de quem 
sabe – ou intui – que o instrumento de coação jurídica não pode estar para o serviço de 
qualquer assunto, senão somente para os de alguma relevância, aqueles que possuam um 
significado juridicamente relevante. E isto, me parece, encaixa com um pensamento liberal que 
com um autoritário” (Idem, ibidem). 
22

 RIBEIRO LOPES, Maurício Antonio. Princípio da insignificância no direito penal: análise à luz 
da Lei 9.099/95 – Juizados Especiais Criminais e da jurisprudência atual. Revista dos Tribunais. 
São Paulo, 1997. 
23

 Idem, p. 38. 
24

 O princípio da insignificância, conquanto possa ser extralegal, não é extrajurídico, tampouco 
contrajurídico. É um princípio sistêmico, decorrente da própria natureza fragmentária do Direito 
Penal. Para dar coesão ao sistema penal é que se o fez. Sendo, pois, princípio específico do 
Direito Penal, não consigo relacioná-lo com a (paradoxalmente) máxima minimis non curat 
pretor, que serve como referência, mas não como via de reconhecimento do princípio. (Idem, 
ibidem.). 
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gravidade esperada para incidência da pena criminal. O 
princípio da legalidade, como inferência do individualismo 
político, encontrou ressonância entre os enciclopedistas, 
filósofos do direito natural e iluministas, consequentemente, o 
tratamento mais sistematizado e fundamentado do princípio da 
insignificância”.25 

 

Temos, entretanto, que o princípio em estudo se originou, teve sua 

inspiração, no direito romano no brocardo minima no curat praetor vale dizer, o 

Magistrado de então (o pretor) não se ocupava de questões que fossem 

insignificantes, ainda que voltadas somente para o direito privado. 

O princípio da legalidade, inegavelmente, sofreu evoluções até 

chegar ao ponto de que não se considera crime se a conduta não gerou um 

dano ou perigo de dano; todavia, não se pode afirmar que daí é que nasceu o 

princípio da insignificância. 

Na verdade o que se tem é que estudando o princípio do nullum 

criminen e os reflexos que as questões de política criminal teriam no tipo penal, 

Roxin trouxe a lume um brocardo que era aplicado pelos romanos, seja no 

direito público ou privado, adequando-o ao direito penal, introduzindo questão 

de política criminal, especialmente quanto às finalidades da pena, em um 

sistema até então perfeito que havia sido desenvolvido por Listz no começo do 

século XIX.26 

Anote-se, apenas por arremate, que, além do estudo formulado por 

Roxin como forma de excluir do tipo condutas insignificantes, encontramos 

menção a tal princípio extraído do brocardo “mínima non curat praetor” em 

Franz von Listz: “A nossa atual legislação faz da pena, como meio de luta, um 

emprego excessivo. Se deveria refletir se não mereceria ser restaurado o 

antigo princípio ‘minima non curat praetor’, ou como regra de direito processual 

(superamento do princípio da legalidade), ou como norma de direito substancial 

                                                 
25

 Idem, p. 41. 
26

 Tratando do princípio do nullum crimen o autor afirmava ser necessária uma interpretação 
restritiva que realizasse a função de Magna Carta e a “natureza fragmentária” do direito penal 
mantendo íntegro o campo de punibilidade indispensável para a proteção do bem jurídico. 
Nesse contexto insere-se o princípio regulativo da insignificância “que permite excluir logo de 
plano lesões de bagatela da maioria dos tipos (...)” (ROXIN, Claus. Política criminal e sistema 
jurídico penal, op. cit., p. 46-47). 
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(isenção de pena pela insignificância da infração)”,27 nesse caso o magistrado 

desprezaria casos insignificantes para cuidar das questões realmente 

inadiáveis.28 

 

1.4 Conceito de insignificância 

Observa-se, de início, que trataremos infração bagatelar, delito de 

bagatela ou crime insignificante como sinônimos.  

O conceito de crime insignificante ou bagatelar29 não está em 

nenhuma lei positivada. Trata-se de um conceito eminentemente doutrinário e 

jurisprudencial.  

É, sim, um conceito aberto em que cada operador do direito dá-lhe a 

destinação e aplicação que lhe aprouver.  

O princípio da insignificância deve ser entendido como verdadeiro 

princípio geral de direito penal, que auxilia na interpretação do injusto penal; 

traduz-se na conduta ou ataque ao bem jurídico tutelado pela norma penal de 

ínfima ou nenhuma relevância social. Tal ação (e porque não omissão) não 

requer a (ou mesmo não necessita) da imposição de pena criminal.  

Referido princípio permite que condutas socialmente irrelevantes,30 

vale dizer, que nenhum reflexo ou consequência causem no mundo dos fatos e 

                                                 
27

 LISTZ, Franz Von, apud, SANGUINÉ, Odone. Observações sobre o princípio da 
insignificância. Fascículo de Ciências Penais, ano 3, v. 3, n. 1, jan.-mar. 1990, p. 40.  
28

 LIZTZ, Franz Von, apud, REBELO, José Henrique Guaracy. Breves considerações sobre o 
princípio da insignificância. Conselho da Justiça Federal. Centro de Estudos Judiciário. n. 10, 
jan.-abril, p. 62). 
29

 “También Tiedemann se ha referido a este principio llamándolo ‘principio de bagatela’ 
(Bagatellprinzip), fundandándolo en el principio de proporcionalidad que debe regir entre el 
delito y la gravedad de la intervención estatal por el delito. Trad. Livre: “Também Tiedemann se 
tem referido a este princípio chamando-o ‘princípio de bagatela’ (Bagatellprinzip), 
fundamentando-o no princípio da proporcionalidade que deve haver entre o delito e a gravidade 
da intervenção estatal pelo delito” (ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Tratado de derecho penal: parte 
geral. Buenos Aires: Ediar, 1981, p. 554). 
30

 Tratando do princípio em Estudo, Abel Cornejo salienta: “En primer lugar, debe señalarse que 
es aquel que permite no enjuiciar conductas socialmente irrelevantes, garantizando no solo que 
la justicia se encuentre más desahogada, o bien menos atosigada, permitiendo también que 
hechos nímios no se erijan en una suerte de estigma prontuarial para sus atores”. Trad. Livre: 
“Em primeiro lugar, deve assinalar que é aquele que permite não ajuizar condutas socialmente 
irrelevantes, garantindo não somente que a justiça se encontre mais desafogada, o bem menos 
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que de nenhuma forma atrapalhem a coexistência social, sejam isentas de 

pena. Palazzo define o delito insignificante como  

“un hecho que, aun siendo típico conforme al tipo abstracto se 
revela en concreto carente del desvalor que deberia expresar o 
encarnar ese tipo delictivo”.31 

 

Em linhas gerais, para a maioria da doutrina, o princípio da 

insignificância transforma a conduta que era típica, sob a ótica formal, em 

atípica do ponto de vista material na medida em que a ofensa ao bem jurídico é 

tão ínfima (desprezível) que não se justifica a intervenção do direito penal com 

todos os seus mecanismos de repreensão.32 

Em verdade, temos que o vetor de interpretação do tipo penal nada 

mais é do que um princípio de extração de outros princípios constitucionais e 

penais, conforme se verá abaixo, que tem como desiderato isentar de pena um 

fato que é típico, antijurídico e culpável; ou melhor, isentar de pena um 

pequeno ato condenável, impregnado de uma ilicitude insignificante e de uma 

pequena culpa33, em se tratando da insignificância relativa. 

Frise-se que referido princípio deve ser considerado para excluir a 

tipicidade da conduta e não a antijuridicidade, como se verá, uma vez que, 

mesmo afetando minimamente o bem jurídico protegido, a conduta não é 

permitida ou fomentada pelo ordenamento jurídico como um todo. 

Por ora, e no que nos interessa, impende salientar que o princípio da 

insignificância é excludente de tipicidade, todavia, considerando o grau de 

reprovabilidade da conduta, o ataque ao bem jurídico tutelado pela norma 

                                                                                                                                               
fatigada, permitindo também que condutas insignificantes não se tornem uma sorte de estigma 
prontuarial para seus autores” (CORNEJO, Abel. Teoría de la insignificancia. 1.ª ed. Buenos 
Aires: Ad-Hoc, 1997, p. 59). 
31

 Trad. Livre: “Uma conduta que, ainda sendo típica conforme o tipo abstrato se revela em 
concreto carente do desvalor que deveria expressar ou encarnar esse tipo delitivo (PALAZZO, 
Francesco, apud, TRILLO NAVARO, Jesús Pórfilo. Criminalidad de bagatela: descriminilización 
garantista. Revista de Derecho Penal, Procesal y Penitenciário. n. 51, año V, julio-agosto 
2008)”. 
32

 Isto, como se verá, para as condutas consideradas absolutamente insignificantes, já que 
para a relativamente insignificantes há violação do bem tutelado pela lei penal mas a pena é 
(des)necessária. 
33

 CORNEJO, Abel. Teoría de la insignificância, op. cit., p. 59. 
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penal é ou não isento de pena, ou seja, de resposta penal, logo excludente ou 

não de culpabilidade. 

Nesta “reprovabilidade” é que entra em cena a culpabilidade atinente 

ao autor do fato, ou seja, àquele reincidente ou portador de maus antecedente 

em pequenos delitos. 

 

1.5 Natureza jurídica: causa excludente supralegal de tipicidade e de 

culpabilidade (lato sensu) 

Vistos a origem e o conceito do princípio da insignificância, e a sua 

normatividade, é curial a verificação de sua natureza jurídica, eis que é 

importante sua categorização dentro do direito penal, já que se trata de um 

princípio corrente nos meios judiciais e acadêmicos, até para que se possa 

contextualizá-lo na solução do caso concreto. 

Dentro da sistemática do direito penal, temos que a conduta 

genuinamente insignificante (ou absolutamente insignificante), aquela 

preconizada por Roxin ao observar o adágio romano do minimis non curat 

praetor, quando reconhecida, é causa supralegal excludente de tipicidade.34 

Uma observação se faz importante. O reconhecimento da 

insignificância (seja ela qual for) não importa em exclusão da antijuridicidade do 

comportamento, em que pese haver autores que sustentem ser referido 

princípio excludente de ilicitude, dentre eles José Luis Guzmán Dalbora35 e 

Cesar Roberto Bitencourt.36  

                                                 
34

 Até para que haja uma visão prática – dogmática, caso seja reconhecida a insignificância, o 
juiz, de plano, arquiva o inquérito, havendo pedido do Ministério Público ou, não o havendo, 
manda o inquérito para o Procurador Geral de Justiça nos termos do art. 28 do CPP, e, se, 
mesmo assim, não houver o arquivamento pelo Procurador, rejeita a denúncia fundamentando 
a decisão no art. 395, inc. III do CPP ou, por fim, absolve o réu sumariamente nos termos do 
art. 397, III, CPP ou no mérito (art. 386, inc. III, CPP) tudo com base na atipicidade do 
comportamento. 
35

 La insignificancia: especificación y reducción valorativas en el ámbito de lo injusto típico. 
Revista Brasileira de Ciências Criminais, 14, ano 1996, abr.-jun., p. 45. 
36

 Opinião lançada em voto proferido em 1982, na Apelação Criminal n. 283.949, perante o 
antigo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo (JTACrSP 69/441), já que em sua obra Tratado de 
Direito Penal mudou de posição entendendo referido princípio como excludente de tipicidade.  



29 
 

A ilicitude, como conceito corrente na doutrina, é a contrariedade 

entre o fato e o direito. É uma relação de oposição entre a conduta e a ordem 

jurídica como um todo. Nas palavras de Welzel a “antijuridicidade é, pois, a 

contradição da realização de um tipo com o ordenamento jurídico em seu 

conjunto (não apenas com uma norma isolada)”.37 

A ilicitude penal, por sua vez, não se esgota no campo do direito 

penal; muito pelo contrário, irradia seus efeitos por todo o direito. Assim, um 

fato ilícito penal sempre o será ilícito para outras áreas do conhecimento 

jurídico (direito civil, administrativo etc.), mas o contrário não é verdadeiro. A 

título de exemplo tem-se o dano culposo é ilícito civil, mas não penal por 

ausência de tipicidade. 

E mais, mesmo que se diga que o fato é típico, do ponto de vista 

formal e material, não poderá sê-lo lícito na medida em que, sendo o direito 

penal a ultima ratio, desconsiderando a incidência da lei penal, não se pode 

prescindir de outros instrumentos legislativos (civil, administrativo etc.) para se 

buscar a satisfação da pretensão em relação à lesão ocasionada. 

Em outras palavras, uma causa que exclua a antijuridicidade, em 

verdade, está tornando o fato lícito, não somente para o direito penal mas 

também para todas as demais áreas do conhecimento jurídico. Assim, caso 

fosse a insignificância (absoluta) causa excludente de ilicitude, eventual lesado 

não poderia buscar a reparação de seu dano perante o juízo cível (ação de 

cobrança, p. ex.), já que, repita-se, o fato seria lícito também para a seara do 

direito civil. 

Por outro lado, e visando afastar tal entendimento (como causa 

excludente de antijuridicidade), sustentando-se ser a insignificância excludente 

supralegal de tipicidade, sequer a análise da ilicitude é feita dentro da 

dogmática penal, eis que não se passa ao estudo deste elemento do conceito 

analítico do crime, já que a análise do elemento posterior (ilicitude) depende do 

anterior (tipicidade) para a caracterização do injusto penal. 

                                                 
37

 O novo sistema jurídico-penal: uma introdução à doutrina finalista. Trad. Luiz Regis Prado. 
3.ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 62.  
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Há, ainda, outro argumento para afastar a insignificância como 

excludente de ilicitude. Com efeito, não há no ordenamento jurídico penal a 

possibilidade de coexistência, num mesmo contexto fático, de duas 

excludentes de ilicitude simultâneas, como, a título de exemplo, legítima defesa 

real contra legítima defesa real ou legítima defesa contra estrito cumprimento 

do dever legal38 já que, como salientado, a excludente de antijuridicidade torna 

a conduta lícita e, por razões de ordem lógica, não há falar em reação contra 

conduta lícita, eis que haveria, em suma, a colidência de duas condutas lícitas. 

Assim, se eventualmente se entendesse a insignificância como 

excludente de ilicitude e, portanto, a conduta do agente como lícita, o titular do 

bem lesado (o proprietário do supermercado, p. ex.), além de não ter meios 

jurídicos de reação contra a conduta, como dito, teria que tolerar a prática do 

ato, ou seja, p. ex., pequenas subtrações em seu estabelecimento. 

Por estes motivos, não se compreende a natureza jurídica da 

insignificância como causa excludente de ilicitude (antijuridicidade). Pelo 

contrário, a insignificância, em verdade, é vetor de interpretação restritiva do 

tipo penal como forma de correção de situações onde a simples literalidade da 

lei penal ou tipicidade formal (relação de subsunção dos fatos da realidade ao 

modelo abstrato norma) não seja suficiente para o atendimento da finalidade do 

direito penal que, antes de tudo, é o da proteção de bens jurídicos essenciais 

para a vida em pacífica e ordeira sociedade.  

Nesse sentido e tratando da imperfeição legislativa que não abarca a 

“infinita gama de possibilidades do acontecer humano”,39 Odone Sanguiné, 

afirmando ser este vetor de interpretação do tipo penal causa de exclusão da 

tipicidade afirma:  

“A imperfeição do trabalho legislativo não evita sejam 
subsumíveis também casos que, em realidade, deveriam 
permanecer fora do âmbito de proibição estabelecido pelo tipo 
penal. A redação do tipo penal pretende certamente somente 
incluir prejuízos graves da ordem jurídica e social, porém não 
pode impedir que entrem em seu âmbito os casos leves. Para 

                                                 
38

 Há a possibilidade da coexistência de uma excludente de ilicitude contra eventual excesso 
praticada na outra excludente. 
39

 SANGUINÉ, Odone. Observações sobre o princípio da insignificância, op. cit., p. 46. 
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corrigir essa discrepância entre o abstrato e o concreto e para 
dirimir a divergência entre o conceito formal e o conceito 
material de delito, parece importante utilizar-se o princípio da 
insignificância. A solução através do recurso à atipicidade 
quando a lesão ao bem jurídico tenha sido irrelevante é a 
predominante na Alemanha”.40 

 

Comungam da posição de se tratar de causa excludente da 

tipicidade por ausência de violação ao bem ou interesse tutelado pela lei penal 

Assis Toledo,41 Carlos Vico Mañas,42 Maurício Antonio Ribeiro Lopes,43 Diomar 

Ackel Filho,44 Cesar Roberto Bitencourt,45 José Henrique Guaracy Rebelo,46 

dentre outros. Logo, a insignificância 

“não afasta a ilicitude pela simples razão de que a irrelevância 
da conduta, pelo desvalor da ação ou do resultado, pode torná-
la estranha ao direito penal, mas não leva necessariamente ao 
reconhecimento da juridicidade do fato, o que romperia o 
correto entendimento da ilicitude como contrariedade ao 
ordenamento jurídico em sentido amplo”.47 

 

Assim, para que o fato não seja considerado crime ou, em outras 

palavras, atípico, não pode haver qualquer lesão ou perigo de lesão ao bem 

jurídico além de não ser objeto de reprovação social,48 ou seja, a conduta – 

desvalorada minimamente – deve representar alguma afetação desprezível ao 

                                                 
40

 Idem, p. 47. 
41

 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 5.ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2007, p. 133. 
42

 VICO MANÃS, Carlos. Princípio da insignificância: excludente da tipicidade ou da ilicitude. 
Escritos em homenagem a Aberto Silva Franco. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 
149. 
43

 Princípio da insignificância no direito penal: análise à luz da Lei 9.099/95 – Juizados 
Especiais Criminais e da jurisprudência atual, op. cit., p. 45-48. 
44

 O princípio da insignificância no direito penal, op. cit. p. 76. 
45

 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 13.ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2008, p. 21, com exceção da Apelação n. 283.949, como frisado em nota anterior. 
46

 Breves considerações sobre o princípio da insignificância, op. cit., p. 63. 
47

 VICO MANÃS, Carlos. Princípio da insignificância: excludente da tipicidade ou da ilicitude, 
op. cit., p. 150. 
48

 Além da ínfima lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico, a conduta, para ser 
descriminalizada, não pode ser objeto de reprovação social, fato que não ocorre quando é 
praticada reiteradamente como meio de vida. “A concepção material do tipo, em decorrência, é 
o caminho cientificamente correto para que se possa obter a necessária descriminalização de 
condutas que, embora formalmente típicas, não mais são objeto de reprovação social, nem 
produzem danos significativos aos bens jurídicos protegidos pelo direito penal” (VICO MANÃS, 
Carlos. Princípio da insignificância: excludente da tipicidade ou da ilicitude, op. cit., p.149). 
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bem tutelado incapaz de configurar a tipicidade no plano material e não contar 

com repugnância social, já que no plano formal, qualquer lesão (ou perigo) 

ainda que mínimos, é considerada típica na medida em que o legislador toma 

em consideração modelos de conduta e os torna crimes, não limitando 

qualquer tipo de situação. Logo, a tipificação ocorre de forma absoluta sendo 

que os casos concretos, ou exceções a essa tipificação, como no caso da 

insignificância, devem ser valorados pelos operadores do direito. 

Nesse sentido, condutas como as citadas por Zaffaroni e Pierangeli, 

que são, de fato, a verdadeira insignificância (absoluta) quais sejam: a) a da 

pessoa que estaciona o veículo dela próximo ao nosso impedindo a saída, não 

configura privação de liberdade; b) os presentes de uso dados aos servidores 

na época de natal não configuram crimes contra a administração; c) arrancar 

um fio de cabelo não é lesão corporal; d) subtração de um palito de fósforo do 

escritório vizinho não é furto, ainda que o bem seja alheio.49 

Nestes casos – verdadeiramente desprezíveis do ponto de vista 

penal (absolutamente insignificantes) e atípicos – não há falar em violação dos 

bens jurídicos que o legislador pretendeu – de forma absoluta – proteger. 

Portanto, o reconhecimento da conduta desprezível ou insignificante, 

verdadeiramente um nada jurídico, leva inexoravelmente ao reconhecimento da 

atipicidade do comportamento em si. 

Por outro lado, uma observação se faz necessária: somente a 

conduta deve ser considerada inexpressiva do ponto de vista penal se não 

acarretar verdadeiro perigo à ordem social, ou seja, se não incrementar a 

violência ou mesmo fomentar a criminalidade por parte da vítima ofendida, já 

que a conduta deve ser considerada em relação ao todo da ordem jurídica que 

tem como sua finalidade a coexistência pacífica do ser humano, como será 

mais adiante abordado. 

Nesse diapasão vale citar observação de Zaffaroni e Pierangeli:  

                                                 
49

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: 
parte geral. 7.ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 1, p. 484-485. 
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“A insignificância da afetação exclui a tipicidade, mas só pode 
ser estabelecida através da consideração conglobada da 
norma: toda a ordem normativa persegue uma finalidade, tem 
um sentido, que é a garantia jurídica para possibilitar uma 
coexistência que evite a guerra civil (a guerra de todos contra 
todos). A insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral 
que dá sentido à ordem normativa, e, portanto, à norma em 
particular, e que nos indica que essas hipóteses estão 
excluídas de seu âmbito de proibição, o que não pode ser 
estabelecido à simples luz de sua consideração isolada”.50 

 

Assim, o princípio da insignificância, como vetor de interpretação 

restritiva do tipo penal e excludente supralegal de tipicidade, utilizado pelo 

aplicador da lei sem que represente risco à segurança jurídica do pensamento 

dogmático-sistemático, atua quando a ofensa do bem protegido for considerada 

ínfima (desprezível) e tal bem não for considerado socialmente relevante para 

manutenção da paz, excluindo, portanto, a tipicidade do comportamento. 

A insignificância,51 ainda, pode ser vista como causa excludente da 

culpabilidade, agora não mais da forma como preconizada por Roxin. 

Como será abordado adiante (Capítulo 4), além de “absoluta” que 

são aquelas condutas que chamamos de desprezíveis, um nada jurídico que 

não ofendem nem colocam em risco o bem tutelado pela lei penal, a 

insignificância pode ser “relativa”, ou seja, abrange as condutas que chamamos 

de factíveis que são, de fato, de costumeira ocorrência e que são realmente 

apreciadas pelos Tribunais. 

Estas condutas não nascem insignificantes, como se verá, pois há 

lesão ou perigo de lesão aos bens tutelados pela norma penal, mas depois, por 

questões de política criminal e posteriores a ocorrência do delito, considerando 

as finalidades da pena e as circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), tornam-se 

um indiferente penal (ou isentas de pena). 

Sustentamos a insignificância relativa como causa excludente de 

culpabilidade (lato sensu) levando em consideração a (des)necessidade de 

                                                 
50

 Idem, p. 485. 
51

 Não é mais a absoluta que exclui a tipicidade, mas sim a relativa, estudada em tópico abaixo, 
que é causa excludente de culpabilidade “lato sensu”. 



34 
 

aplicação de pena tendo em conta o caso concreto. Para tanto, amparamos 

nosso ponto de vista nas ideias de Roxin sobre culpabilidade.52 

Roxin enxerga a “culpabilidade”, na verdade, como 

“responsabilidade”53 eis que, para o autor alemão, além da culpabilidade que 

“consiste no agir ilícito apesar da idoneidade para ser destinatário de normas”54 

tal conceito deve levar em conta “considerações preventivo-gerais e especiais 

para a isenção de pena”.55 

Assim, não há dúvidas de que, para se falar em crime, além do 

injusto típico, o agente deve ter capacidade para ser destinatário da lei penal e 

compreender o mandamento normativo contido nesta lei. Até este ponto não há 

problema e podemos falar que o crime se aperfeiçoou em todos seus 

elementos constitutivos (fato típico, ilícito e culpável). Todavia, entendendo que 

houve violação ao bem jurídico (casos factíveis) – insignificância relativa, a 

conduta não amparada por excludente de ilicitude (e aqui vale o que fora dito 

para a insignificância absoluta) e o agente culpável, de rigor verificar se a pena 

é (des)necessária no caso concreto.  

A culpabilidade, além de fundamento do crime, como existência dele 

próprio, é também limite de aplicação da pena (sua medida); ela indica qual 

pena se mostra suficiente para a reprovação e prevenção do crime.56 Contudo, 

na visão roxiniana que descarta a ideia de retribuição, a categoria da 

“responsabilidade” que envolve a culpabilidade, se vê satisfeita somente com a 

ideia de prevenção geral e especial. 

                                                 
52

 ROXIN, Claus. A culpabilidade e sua exclusão no direito penal. In: FRANCO, Alberto Silva e 
NUCCI, Guilherme de Souza (org). Doutrinas essenciais. Direito Penal: parte geral II. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, vol. 3. p. 191-213. Também: ROXIN, Claus. Sobre a 
fundamentação político-criminal do sistema jurídico-penal. Revista Brasileira de Ciências 
Criminais, São Paulo, v. 9, n. 35, jul.-set. 2001, p. 13-27. 
53

 “(...) para a imputação subjetiva da ação injusta devem concorrer a culpabilidade do autor e a 
necessidade preventiva da pena. Por isso proponho chamar a categoria do delito que sucede 
ao injusto não de ‘culpabilidade’, mas sim ‘responsabilidade’. Afinal, na teoria da imputação 
subjetiva devem ser integradas, ao lado da culpabilidade, aspectos preventivos, de maneira 
que a culpabilidade representa somente um aspecto – de qualquer maneira essencial – daquilo 
que denomino de ‘responsabilidade.” (ROXIN, CLAUS. A culpabilidade e sua exclusão no 
direito penal, p. 207). 
54

 Idem, p. 200. 
55

 Idem, p. 207. 
56

 As finalidades retributivas e preventivas são adotadas pelo art. 59 do CP. 
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O limite da culpabilidade, para não se tornar ato arbitrário, deve vir 

em forma de preceito legal.57 No caso brasileiro, as circunstâncias do art. 59 do 

CP indicam a exata medida da aplicação da pena a ser observada no caso 

concreto.58 Logo, havendo permissivo legal para a aplicação da pena, nada 

obsta que a culpabilidade seja reduzida ou mesmo mantida. Aliás, outra não é 

a disposição do art. 29 do CP que prevê que aquele que concorre para o crime 

incide nas penas a este cominada, na medida de sua culpabilidade. 

Assim, regra geral, a pena é aplicada na exata medida de sua 

necessidade, sempre tendo em conta, por óbvio, a proporcionalidade que deve 

haver entre a conduta e a resposta penal. Todavia, nada obsta que a pena seja 

aplicada aquém da culpabilidade,59 demonstrando sua desnecessidade, se 

consideradas situações indicativas da finalidade de prevenção geral.60 

Portanto, verificado o injusto penal e considerando situações de 

ordem pessoal (primariedade e bons antecedentes) nada obsta que o juiz 

considere a pena desnecessária e reconheça a insignificância da conduta, 

                                                 
57

 “Eu transporto, assim, esta concepção sobre os fins da pena à teoria da responsabilidade, de 
maneira que também aqui se exige, ao lado da culpabilidade, uma necessidade preventiva da 
pena, que, regra geral, já decorre da cominação legal” (ROXIN, Claus. A culpabilidade e sua 
exclusão no direito penal, op. cit., p. 208). 
58

 Considerou-se neste trabalho apenas as finalidade e funções com base no disposto no art. 
59 do CP. Não se quer tratar de todas as teorias acerca da pena, suas intercorrências e 
contestações, mesmo porque tal fugiria ao escopo do presente. Para um melhor entendimento 
sobre as finalidades da pena, consultar o exaustivo trabalho de Gustavo Octaviano Diniz 
Junqueira que, tratando do modelo adotado pelo Brasil e as dificuldades de harmonização, 
assevera: “No Brasil, como demonstrado no capítulo anterior, é adotada a ideia mista aditiva, 
ou seja, entende-se que a pena serve para retribuir o mal causado, realizando justiça, e ainda 
prevenir novos crimes pela ameaça, bem como intimidar o criminoso a não reincidir e ainda 
ressocializá-lo” (Finalidades da pena. Barueri: Manoel, 2004, p. 116). V. também: MARQUES, 
Oswaldo Henrique Duek. Fundamentos da pena. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 
59

 “Segundo a teoria dos fins da pena por mim defendida, só se pode justificar a pena pela 
concorrência da culpabilidade e da necessidade preventiva da pena. Para a mediação da pena 
isto significa, por um lado, que toda pena pressupõe culpabilidade, não podendo jamais 
ultrapassar-lhe a medida, mas que a pena também sempre tem de ser preventivamente 
indispensável. A pena pode, portanto, ficar aquém da medida da culpabilidade se as exigências 
de prevenção fizerem desnecessária ou mesmo desaconselhável a pena no limite máximo da 
culpabilidade (ROXIN, Claus. A culpabilidade e sua exclusão no direito penal, op. cit., p. 207). 
60

 “Se partirmos, contudo, do pressuposto de que culpabilidade é, de fato, condição necessária, 
mas não suficiente da punição, deveremos acrescentar à culpabilidade – que é compreendida 
como agir ilícito apesar da idoneidade para ser destinatário de normas – uma necessidade 
preventiva de pena, assim como é indicado pelo desenvolvimento do Direito e pelas modernas 
teorias da pena. Se a influência que tais teorias exercem sobre o Direito sancionatório é tal 
que, mesmo quando existente a culpabilidade, arquiva-se o procedimento, deixa-se de aplicar 
a pena ou ela é suspensa condicionalmente, é inconsequente e somente compreensível 
através do poder de inércia de dogmas tradicionais que, na medição da pena e na 
fundamentação da punibilidade, elas sejam tão pouco ou em nada consideradas” (ROXIN, 
Claus. Sobre a fundamentação político-criminal do sistema jurídico-penal, op. cit., p. 20). 
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absolvendo o agente.61 Nesses casos, estamos diante de uma causa 

excludente de culpabilidade (lato sensu) ou de “responsabilidade” penal.  

Anote-se, por oportuno, que a “responsabilidade” – categoria criada 

por Roxin –, para seu reconhecimento, depende, como salientado, da análise 

da necessidade e suficiência da pena de acordo com as finalidades 

preventivas, já que a retributiva, em regra, ainda que prevista no art. 59 do CP, 

na visão do autor alemão se encontra satisfeita com compensação pela 

culpabilidade. 

Portanto, importa destacar que a redução da culpabilidade como 

medida de pena somente é possível, na visão de Roxin, com a adoção das 

finalidades preventivas e, a partir de então, considerar o fato causa excludente 

da culpabilidade não como elemento do crime, mas como desnecessidade de 

pena, por isto que chamamos no decorrer deste trabalho de “lato sensu”. 

                                                 
61

 Anote-se que o inverso é possível e será abordado no Capítulo 4, ou seja, considerando 
circunstâncias pessoais negativas, reincidência e antecedentes, o juiz pode considerar a pena 
necessária e cominá-la, ainda que não a privativa de liberdade.  
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2. BASE PRINCIPIOLÓGICA DA INSIGNIFICÂNCIA 

(FUNDAMENTOS) 

 

 

 

O princípio da insignificância, como já aludido, é ferramenta de 

interpretação restritiva do tipo penal que leva à conclusão de que o fato, ainda 

que típico, não necessita da aplicação de pena eis que esta se mostra 

desproporcional.  

Contudo, em sendo ferramenta de utilização do aplicador do direito, 

necessariamente deve estar fundamentado em valores ou princípios, de 

natureza constitucional ou legal, que legitimam sua aplicação, pois, do 

contrário, seu reconhecimento torna-se ilegal e indevido na medida em que o 

Brasil constitui-se num Estado Democrático de Direito, vale dizer, num estado 

de legalidade (art. 1º, CF), no qual as leis representam o produto da vontade da 

maioria, sem possibilidade de tangenciar liberdades fundamentais da minoria, 

com primazia do indivíduo e aplicação da lei geral e abstrata por juízes 

independentes.62 

Na sequência serão vistos os princípios constitucionais, implícitos ou 

explícitos, que dão suporte de existência ao princípio (ou vetor de 

interpretação) da insignificância. 

 

2.1 Princípio da igualdade 

O princípio da igualdade é extraído, em seu aspecto formal, do art. 

5º, caput da Constituição Federal que dispõe que “todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza”. Este comando é dirigido ao legislador 

                                                 
62

 Para maiores detalhes sobre o tema “Brasil como Estado Democrático de Direito” vide a obra 
do professor Gustavo Octaviano Diniz Junqueira. Finalidades da Pena. Barueri: Manole, 2004, 
p. 1-11. 
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na medida em que a lei não pode dar tratamento diferenciado, sem causa justa, 

a qualquer pessoa tendo em vista os direitos e valores constitucionais.  

Entretanto, no que toca ao princípio da insignificância, o que importa, 

em verdade, é o conteúdo material da igualdade uma vez que, sob o aspecto 

formal, havendo violação a qualquer norma penal, independentemente do grau 

da lesão, a resposta do Estado se dá sob a forma de pena, seja ela privativa de 

liberdade, restritiva de direito ou simples multa. 

Explico. A Constituição da República traz em seu bojo todos os bens 

e interesses mais valiosos para a pessoa humana, p. ex., vida, liberdade, 

patrimônio, honra etc. O legislador, por sua vez, para a proteção de tais bens 

jurídicos, cria situações hipotéticas (tipos penais) e comina uma determinada 

quantidade de pena.  

Violado ou ofendido qualquer dos tipos penais criados pela lei e, por 

decorrência, o bem ou interesse por ela protegido, surge a necessidade da 

aplicação da pena criminal, ou seja, o comando que até então era abstrato 

passa para o plano concreto.  

Até este ponto a igualdade é formal eis que qualquer pessoa que 

pratique um fato típico criminoso, por meio de ação ou omissão, estará sujeita 

a pena escolhida pelo legislador. Assim, levando em conta a igualdade 

meramente formal não haveria distinção no que pertine à aplicação da pena 

privativa de liberdade entre aquele que furta um banco e aquele que subtrai 

uma maçã, por exemplo. 

O problema surge exatamente na resposta penal que é igual para 

situações que, no plano da vida, não são iguais. Se esse princípio (da 

insignificância) fosse visto apenas sob o aspecto formal não haveria grandes 

indagações, pois, violado ou lesionado um bem jurídico tutelado pela norma 

penal, a consequência imediata seria a aplicação da sanção. 

No entanto, o aplicador do direito não pode ficar alheio a situações 

que não devem ser tratadas de forma isonômica (sob o aspecto material), sob 

pena de configurar, no plano concreto (da vida), verdadeira desigualdade. 
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Assim, há situações em que o intérprete, ou aplicador da lei, depara-

se com condutas de ínfima lesividade ou perigo de lesividade ao bem jurídico 

protegido pela norma penal. Nesta hipótese, surge a questão de aplicar 

simplesmente a lei penal, e atender ao princípio da igualdade no seu aspecto 

formal, e, em tese, causar um mal maior (com a resposta penal) que a conduta 

exige tendo em conta a ausência de reprovabilidade e a repercussão social do 

fato ou reconhecer, sob o aspecto material, que o fato, ainda que constitua 

crime, não merece sanção, já que a pena preconizada pelo legislador mostrou-

se desproporcional, atendendo ao critério de justiça.63 

Partindo o aplicador da lei para a segunda opção, qual seja, a 

desnecessidade da pena, notadamente nas condutas tidas como relativamente 

insignificantes, como se verá, terá ele dado comando normativo ao princípio da 

igualdade, que é vetor de interpretação constitucional, por meio da 

insignificância que nada mais é do que “mecanismo receptor e divulgador do 

princípio da igualdade dentro do Direito Penal”64 e, como salientado, meio de 

interpretação restritiva do tipo penal. 

Ignorando o aplicador da lei o conteúdo material da igualdade, 

estaria ele dando a situações desiguais, sob o ponto de vista da gravidade da 

lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico, tratamento isonômico o que não é a 

finalidade do princípio previsto no art. 5.º da Carta da República. 

Logo, do ponto de vista material, vale dizer, da situação concreta em 

si, do mundo dos fatos reais, do que realmente aconteceu, o princípio da 

igualdade se manifesta na medida em que o aplicador da lei verifica o grau de 

lesividade da conduta e a necessidade da imposição de sanção penal. 

Realiza o intérprete um juízo crítico sobre o que fora praticado e a 

resposta penal levando em consideração a conduta e a pena a ser aplicada, 

verificando a justiça em se apenar uma ação ou omissão inexpressiva ao invés 

de considerá-la um indiferente penal. Da mesma forma, em relação às 

condutas relativamente insignificantes, pois fará o aplicador da lei uma 

                                                 
63

 O princípio da proporcionalidade será analisado mais adiante. 
64

 RIBEIRO LOPES, Maurício Antônio. Princípio da insignificância no direito penal: análise à luz 
da Lei 9099/95 – Juizados Especiais Criminais e da jurisprudência atual, op. cit., p. 53. 
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ponderação entre a conduta e a pena, considerando a presença de requisitos 

subjetivos (des)favoráveis, levando em conta as finalidades da própria pena, 

como se verá.  

O princípio da insignificância, manifestado por meio do princípio da 

igualdade, se expressa no sentido de evitar que a pessoa seja apenada de 

forma desproporcional ao ato praticado, em outras palavras, ele torna-se 

efetivo quando a conduta típica não exige qualquer grau de reprovabilidade, 

incluindo-se circunstâncias pessoais do sujeito ativo. 

Cabe uma observação: para atender a essa garantia fundamental no 

plano material o juiz considera a conduta como não reprovável tendo em vista a 

total falta de outra sanção a ser aplicada, que não a privativa de liberdade. 

No caso dos reincidentes e portadores de maus antecedentes em 

pequenos delitos, a conduta, típica, é merecedora de sanção posto que 

reprovável do ponto de vista da necessidade da pena e da própria igualdade 

material. 

A proporcionalidade, juntamente com suas sub-regras, por sua vez, 

como será estudada logo adiante, eis que também é um dos princípios 

sustentadores da insignificância e que se manifesta tendo em conta a 

igualdade material, indicará a necessidade da pena no caso concreto, pois, 

além de adequada, para situações tais (agente comumente envolvido na 

prática de pequenos delitos), não há outra medida indicada, pois a 

insignificância deixará sem resposta penal o que necessariamente exige 

resposta e ela não pode representar uma porta aberta à criminalidade de 

massa. 

Por derradeiro, o princípio da igualdade se manifesta quando da 

verificação da necessidade ou não da aplicação da sanção penal àqueles que 

já se viram em confronto com a lei. 

Ora veja, do ponto de vista do conteúdo material da igualdade, não 

se revela justo nem jurídico tratar o reincidente e o portador de maus 
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antecedentes que praticou um furto de reduzido valor da mesma forma que o 

primário e de bons antecedentes que praticou o mesmo fato, por exemplo. 

Não se está aqui falando de furto de ninharias (palito de fósforo, 

alfinete etc.), que são as condutas verdadeiramente insignificantes 

(absolutamente insignificantes), mas sim de situações factíveis no mundo atual, 

ou seja, de situações que realmente revelam alguma expressão e que são 

relativamente insignificantes. 

Nesses casos, eventual decisão que trate as duas situações de 

forma isonômica, além de ilegal revela-se inconstitucional. 

 

2.2 Princípio da legalidade estrita (reserva legal) 

O princípio a ser aqui tratado, no que é pertinente ao direito penal, é 

em sentido estrito, eis que em sentido formal, disciplinado pelo art. 5º, II, da CF 

que dispõe que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei” é voltado às relações particulares uma vez que 

as pessoas podem fazer tudo aquilo que não estiver proibido por lei – 

prevalecendo a autonomia da vontade, ou seja, somente se pode criar 

obrigações para o indivíduo por meio de lei editada por órgão competente. 

Um Estado somente pode se dizer democrático e de direito quando 

a vontade popular, manifestada por meio de representantes eleitos, expressa 

através das leis as quais regerão as condutas de todos, sem exceção, a elas 

submetidos. 

O Estado de direito somente se consolida, na seara do direito penal, 

se as condutas consideradas crimes estiverem previstas em lei. Logo, não 

haveria a consolidação sem a expressa previsão do princípio da legalidade, 

segundo o qual: “não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem 

prévia cominação legal” (art. 5º, XXXIX, da CF). 

O princípio da legalidade estrita guarda perfeita identidade com a 

reserva legal eis que somente se considera crime determinada conduta que 
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estiver previamente prevista em lei ordinária editada pelo Poder Legislativo 

constituído. 

Referido princípio remonta a Magna Carta inglesa de 1215 segundo 

a qual nenhum homem livre poderia ser preso ou privado de sua propriedade a 

não ser pelo julgamento de seus pares.  

De fato, aludido princípio teve origem na Carta Inglesa, contudo 

somente se consolidou com o advento do Iluminismo. O princípio da legalidade, 

na verdade, é um freio ao autoritarismo; nasceu com a missão de reagir ao 

absolutismo monárquico. 

No Brasil nem sempre foi assim. Nas ordenações Filipinas, que 

vigeram no Brasil, quanto à parte criminal, até o advento do Código Criminal do 

Império, não previa o princípio do “nullum crimen nulla poena sine lege”.65 

Os autores iluministas preocupavam-se com a limitação do poder do 

Estado devendo ser garantido ao cidadão uma faixa de liberdade, em outras 

palavras, o sujeito deveria saber até onde poderia ir sem incorrer em qualquer 

transgressão.  

A pessoa não poderia viver amedrontada, pois não sabia o que seria 

considerado ilícito ou lícito pelo soberano, nem qual pena a ela seria aplicada. 

Com a reserva legal e a lei prévia a conduta, o cidadão passou a ter plena 

ciência da sua parcela de liberdade que não era absoluta tampouco inexistente. 

A legalidade (ou reserva de lei) veio para conter o arbítrio judicial 

devendo o juiz (quando existente) se submeter a ela eis que somente poderia o 

magistrado estabelecer o que seria considerado crime e aplicar a sanção 

quando determinada conduta infringiu a lei posta. 

                                                 
65

 “Nas ordenações não vigia o que hoje denominamos princípio da legalidade: nullum crimen 
nulla poena sine lege. Por tal razão, compreende-se que para alguns delitos fosse cominada a 
chamada pena crime arbitrária, exatamente aquela que ficava ao talante do julgador, que a 
fixava como ‘lhe bem, e direito parecer, segundo a qualidade da malícia, e a prova que dela 
houver’ (Livro V, Tit. CXVIII, § 1º)” (PIERANGELI, José Henrique. Códigos penais do Brasil: 
Evolução histórica. 2.ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 58). 
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A síntese da contenção ao arbítrio judicial e a imposição da pena 

prevista em lei encontramos na seguinte lição de Beccaria, filósofo claramente 

influenciado pelos autores iluministas de sua época:  

“A primeira conseqüência destes princípios é que só as leis 
podem determinar as penas fixadas para os crimes, e esta 
autoridade somente pode residir no legislador, que representa 
toda a sociedade unida por um contrato social. Nenhum 
magistrado (que é parte da sociedade) pode, com justiça, 
aplicar pena a outro membro dessa mesma sociedade, pena 
essa superior ao limite fixado pelas leis, que é a pena justa 
acrescida de outra pena. Portanto, o magistrado não pode, sob 
qualquer pretexto de zelo ou de bem comum, aumentar a pena 
estabelecida para um delinqüente cidadão”.66 

 

Assim, decorrente da inspiração iluminista, com a queda do antigo 

regime (das monarquias absolutas) o princípio da legalidade em seu viés penal 

(reserva legal) passou a integrar as constituições e os códigos penais do 

Ocidente.67 Segundo Luiz Luisi “(...) é a partir da sua inserção na Declaração 

francesa dos direitos do homem e do cidadão de 26 de agosto de 1786 que o 

princípio ganha relevo, e inicia o processo da sua universalização”, 

continuando  

“(...) em 1813 o princípio em causa ganha a sua enunciação 
clássica por obra de Ludwig Anselm von Feuerbach, o fundador 
da ciência penal alemã. A ele se deve a fórmula latina pela qual 
o postulado é mundialmente conhecido: ‘nullum crime e nulla 
poena, sine previa lege’”.68 

 

O postulado da legalidade é, ainda nas palavras de Luiz Luisi, “um 

patrimônio comum da legislação penal dos povos civilizados”69 e está presente 

em todos os textos internacionais mais importantes, bastando como exemplo o 

                                                 
66

 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Trad. J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. 2.ª ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 30. 
67

 Segundo Luiz Luisi “o princípio em causa tem historicamente gabarito constitucional. A nossa 
primeira Constituição, a de 1824, em seu artigo 179, XII, a de 1891 no artigo 72, parágrafo 15, 
a de 1934, no inciso 26 do artigo 113, a de 1946 no artigo 141, parágrafo 25, a de 1967, no 
parágrafo 16 do artigo 150 e nos parágrafos 16 do artigo 153 da Emenda Constitucional n. 1 de 
17/10.69, consagram o postulado da Reserva Legal” (Os princípios constitucionais penais. 2.ª 
ed. Porto Alegre: Sergio Fabris Editor, 2003, p. 19). 
68

 Idem, p. 20. 
69

 Idem, p. 21. 
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art. XI, da Declaração Universal dos Direitos Humanos do Homem,70 o qual 

limita o poder e disciplina a faixa de liberdade do cidadão.71 

A insignificância, como aludido, é criação doutrinária de inspiração 

político-criminal. Não se pode negar sua existência ao argumento de que, por 

não haver previsão legal, tal é violadora da legalidade estrita. 

A uma porque a própria insignificância, nos casos em que ela deve 

ser reconhecida, é limitadora do arbítrio e do uso indiscriminado do processo e, 

por conseguinte, da pena. 

A duas porque seu reconhecimento não é ofensivo à legalidade na 

medida em que é de extração constitucional e legal e serve para corrigir 

distorções ocasionadas pela simples análise da conduta sob um viés formal 

(tipicidade formal). 

Sua aplicação não decorre de mero capricho, mas sim de uma 

interpretação conglobada de todos os princípios legais e constitucionais, 

implícitos ou explícitos, inclusive o da própria legalidade estrita; visto de outra 

forma, não basta a mera análise da conduta no atual direito penal numa visão 

formal, mas também, e principalmente, sua análise do ponto de vista material 

de ofensa ou não a bem jurídicos e de valores preconizados por uma 

sociedade organizada que confia no seu sistema de justiça. 

 

 

                                                 
70

 “Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não 
constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Tampouco será imposta pena 
mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso”. 
Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm>. 
Acesso em: 19.11.2011, às 18h47mim. 
71

 No Brasil, pela primeira vez, veio previsto no Código Criminal do Império do Brasil nos 
seguintes termos: “Não haverá crime ou delicto (palavras synonimas neste Codigo) sem que 
uma lei anterior o qualifique”. Foi previsto, também, no Código Penal dos Estados Unidos do 
Brasil – Decreto 847, de 11 de outubro de 1890, com a seguinte redação: “Ninguem poderá ser 
punido por facto que não tenha sido anteriormente qualificado crime, e nem com penas que 
não estejam previamente estabelecidas”. “A interpretação extensiva, por analogia ou paridade, 
não é admissível para qualificar crimes ou applicar-lhes penas”. Com a mesma redação o art. 
1º do Decreto 22.213, de 14 de dezembro de 1932 (PIERANGELI, José Henrique. Códigos 
penais do Brasil: evolução histórica, op. cit. p. 237, 273 e 328). 

http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/ddh_bib_inter_universal.htm
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2.3 Princípio da intervenção mínima 

A Constituição Federal, como vetor de interpretação de toda 

legislação, tem como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana. 

Este valor supremo, corolário de todos os outros direitos fundamentais, 

somente é observado quando os direitos inerentes às pessoas encontram-se 

protegidos. 

A proteção máxima desses direitos é alcançada pelo direito penal 

quando o legislador torna crime, com ameaça de pena, situações até então 

abstratas.  

Nesse contexto, entra em cena o princípio da intervenção mínima 

que, em um primeiro momento, é destinado ao legislador penal para que 

apenas situações realmente importantes sejam consideradas crimes, em outras 

palavras, para que apenas ofensas aos bens jurídicos importantes para a 

preservação da dignidade humana, p. ex. vida, liberdade – em todos os 

sentidos, patrimônio, honra etc., tornem-se figuras típicas com previsão de 

sanção. 

Este princípio, sob a roupagem de princípio da necessidade, 

segundo Luiz Luisi,72 tem origem no art. 8º da Declaração Francesa dos 

Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 que dispõe que “a lei apenas deve 

estabelecer penas estritas e evidentemente necessárias (...)”. Segundo Luiz 

Luisi este princípio, “orientador e limitador do poder criativo do crime”73 

preconiza que  

“só se legitima a criminalização de um fato se a mesma 
constitui meio necessário para a proteção de um determinado 
bem jurídico. Se outras formas de sanção se revelam 
suficientes para a tutela desse bem, a criminalização é 
incorreta. Somente se a sanção penal for instrumento 
indispensável de proteção jurídica é que a mesma se 
legitima”.74 

 

                                                 
72

 LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais. 2.ª ed. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris 
Editor, 2003, p. 39. 
73

 Idem, p. 39. 
74

 Idem, ibidem. 
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Assim, a verdade é que o princípio da intervenção mínima tem como 

finalidade precípua orientar o legislador e barrar seu anseio de tornar típico 

qualquer comportamento que não seja fundamental para preservação da 

dignidade humana e, ainda, para a preservação e manutenção da paz social, 

evitando-se o caos ou, quiça, a guerra de todos contra todos.75 

Este princípio implícito no ordenamento jurídico deve ser entendido 

como um freio à ânsia legiferante. O que se tem, de fato, é que qualquer 

conduta é considerada crime, seja ela lesiva ou não aos bens realmente 

importantes ao indivíduo, se for esta a vontade do legislador, o que não se 

revela útil nem adequado. 

O que se observa após o século XIX é a criação sem limites de tipos 

penais. Francesco Carrara, citado por Luiz Luisi, em 1883, falava em 

“nomomania ou nomorréia” penal.76 Já Franz Von Listz, por sua vez, em 

relação à legislação de seu tempo, em 1896, mencionava “um uso excessivo 

da arma da pena”.77 Por derradeiro, Reinhart Frank, em 1898, também citado 

por Luiz Luisi, aludia a “hipertrofia penal”.78 Logo, a conclusão a que se chega é 

que o fenômeno não é novo. 

No Brasil, além do Código Penal, não se tem a menor dúvida de que 

existam mais de duas centenas de leis penais. Agora, a pergunta que fica é: 

todas elas tutelam bens importantes e relevantes para preservação da 

dignidade da pessoa humana? A resposta, como não poderia deixar de ser, é 

obviamente negativa. O legislador brasileiro, infelizmente, legisla ao sabor do 

momento da época e se tal postura é ou não aquilatável do ponto de vista da 

imagem eleitoral. 

Portanto, o direito penal deve ser guardado apenas para condutas 

que realmente ofendam aos bens mais importantes e que garantam a felicidade 

                                                 
75

 “Para que não prorrompa a guerra de todos contra todos, faz-se mister uma ordem ou estado 
de paz, a circumscripção da efficiencia de cada um, a proteção de certos interesses e a não 
protecção de certos outros” (LISZT, Franz von. Tratado de direito penal alemão. Trad. José 
Hygino Duarte Pereira. Coleção História do Direito Penal. Brasília, Senado Federal, Superior 
Tribunal de Justiça, 2006, v. 9, p. 95). 
76

 LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais, op. cit., p. 42. 
77

 Idem, ibidem. 
78

 Idem, ibidem. 
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da pessoa e o bem estar social, este ligado a uma sadia qualidade de vida, eis 

que a pena, inexoravelmente, uma vez aplicada pelo Estado, que detém o 

monopólio da jurisdição, é a “intervenção mais radical na liberdade do indivíduo 

que o ordenamento jurídico permite ao Estado”.79 Infelizmente o legislador não 

observa este princípio implícito e legisla ao seu bel prazer. 

Todavia, em que pese as centenas de leis existentes, cabe ao 

aplicador delas (juiz) fazer a limitação de sua incidência nas situações 

realmente aquilatáveis do ponto de vista penal, em outros termos, em condutas 

que realmente ofendam ou ponham em perigo não somente os bens jurídicos 

tutelados para a felicidade individual, mas também, e principalmente, a 

coexistência social. 

Qual a relação, enfim, entre o princípio da intervenção mínima e 

insignificância? 

Como já salientado a intervenção mínima, em um primeiro 

momento,80 tem o desiderato de impedir que qualquer conduta ou situação que 

não seja importante para o indivíduo seja considerada crime sob a ameaça de 

pena se houver outros meios de preservação e proteção. Simplesmente orienta 

a eleição de situações para que sejam tipificadas, tendo em conta a gravidade 

que eventual ofensa implicará no meio social. 

A insignificância, por sua vez, não é direcionada ao legislador. Não 

tem este princípio de interpretação da lei penal a finalidade de dizer ao 

legislador o que é importante ou não quando da eleição da situação 

transformando-a em crime.  

Pelo contrário, este princípio é dirigido ao aplicador da lei, vale dizer, 

ao juiz, repita-se, que verificará se a ofensa ao bem ou valor fundamental, já 

tutelado pela lei penal, segundo escolha feita pelo legislador, foi capaz de 

                                                 
79

 ROXIN, Claus, apud, RIBEIRO LOPES, Maurício Antonio. Princípio da insignificância no 
direito penal. São Paulo, Revista dos Tribunais, 1997, p. 75.  
80

 Já num segundo momento, frise-se, o princípio da intervenção mínima “evidencia a chamada 
‘natureza subsidiária’ do Direito Penal, devendo ser encarado como a ultima ratio de 
intervenção do Estado” (GRECO, Rogério. Direito penal do equilíbrio: uma visão minimalista do 
direito penal. 4.ª ed. Niterói: Ímpetus, 2009, p. 62). 
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desequilibrar o ambiente social ou atentar contra a dignidade da pessoa 

humana. 

Portanto, condutas que, em que pesem criminosas, não sejam aptas 

a abalar a convivência social ou não ponham em risco a funcionalidade do 

sistema penal com prejuízo à legalidade, não devem ser consideradas como 

objeto de pena.81 

É neste cenário, saliente-se, que encontramos a conduta 

absolutamente insignificante que, em verdade, representa um nada jurídico, 

uma situação risível, diferentemente da relativamente insignificante que 

chamamos no transcorrer da pesquisa de situação factível. 

Não se pode esquecer que, ainda que o direito penal nos dias atuais 

esteja orientado à mínima intervenção, princípio este limitador do poder 

punitivo do Estado, eis que somente deve ele intervir nos casos de ataques 

graves aos bens juridicamente tutelados e mais relevantes, o fato é que a 

ordem jurídica (em especial o direito penal), antes de mais nada, está orientada 

a permitir a coexistência das pessoas mediante a proteção dos bens jurídicos. 

No caso dos reincidentes e portadores de maus antecedentes em 

pequenos delitos, relativamente insignificantes, o fato de lhes ser a toda hora 

aplicada a insignificância na interpretação da conduta praticada, 

independentemente da análise de critérios pessoais, estar-se-á permitindo não 

uma coexistência pacífica e ordeira, mas sim o descrédito na lei e a atuação da 

vítima independentemente do Estado, numa possível reação de autotutela. 

Portanto, ainda que o princípio da mínima intervenção seja 

originalmente destinado ao legislador, de rigor sua observação quando do caso 

concreto e, para tanto, sua aplicabilidade se tem como efetiva por meio da 

insignificância da conduta. 

                                                 
81

 “Dessa forma, a utilização legítima do direito penal, no modelo de Estado em vigor, só se faz 
possível diante de condutas que atentem contra a dignidade humana ou contra bens e valores 
que permitam sua existência material. Comportamentos que não afetem esta dignidade não 
oferecem perigo a funcionalidade do sistema Democrático de Direito, não ofendem as 
expectativas de uma convivência plural e, portanto, não devem ser objeto de repressão penal” 
(BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato e princípio da precaução na sociedade de 
risco. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 174). 
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2.4 Princípios da subsidiariedade e fragmentariedade (correlatos à mínima 

intervenção) 

O direito penal deve tutelar os bens realmente necessários, 

essenciais e vitais para as pessoas, deixando para as demais áreas do direito o 

amparo a outros interesses, dado seu caráter subsidiário e fragmentário.  

O direito penal, em outras palavras, é o “último recurso do Estado 

para promover o controle social”.82 

A lei penal, por sua vez, deve se ocupar da tutela (proteção) dos 

bens jurídicos de índole constitucional, vale dizer, aqueles que o legislador 

entendeu se tratarem de direitos ou garantias fundamentais.  

Por se tratar de bens ou interesses necessários a se garantir o 

autodesenvolvimento normal do ser humano, o direito penal (como a “ultima 

ratio”) somente deve atuar, por ser a expressão máxima de intervenção do 

Estado na liberdade do indivíduo, quando os outros ramos da ciência jurídica 

(direito civil e administrativo, p. ex.), também de controle social, falharem.  

Afirma o Roxin tratando da proteção dos bens jurídicos e do caráter 

subsidiário do direito penal que:  

“(...) la protección de bienes jurídicos no se realiza sólo 
mediante el Derecho penal, sino que a ello ha de cooperar el 
instrumental de todo el ordenamento jurídico. El Derecho penal 
sólo es incluso la ultima de entre todas as medida protectoras 
que hay que considerar, es decir que sólo se le puede hacer 
intervenir cuando fallen otros médios de solución social del 
problema – como la acción civil, las regulaciones de policía o 
jurídicos-técnicas, las sanciones no penales, etc. –. Por ello se 
denomina a la pena como la ‘ultima ratio de la política social’ y 
se define su misión como protección subsidiaria de bienes 
jurídicos. En la medida en que el Derecho penal sólo protege 
una parte de los bienes jurídicos, e incluso ésa no siempre de 
modo general, sino frecuentemente (como el patrimonio) sólo 
frente a formas de ataques concretas, se habla también de la 
naturaleza ‘fragmentaria’ del Derecho penal”.83 

                                                 
82

 Idem, p. 206. 
83

 Trad. Livre: “A proteção de bens jurídicos não se realiza somente mediante o direito penal, 
mas também com ele coopera o instrumental de todo o ordenamento jurídico. O direito penal 
somente é inclusive a última dentre todas as medidas protetoras que se tem que considerar, é 
dizer que somente se pode fazer intervir quando falhem outros meios de solução social do 
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Nesse sentido, a pena – que é meio de coerção do sistema jurídico 

penal – só pode ser utilizada quando, de fato, for extremamente necessária e 

não houver outros meios de se punir ou mesmo afastar a conduta indesejada 

pelos outros ramos do direito.  

Assim, neste contexto, insere-se o princípio da insignificância, eis 

que não há razão para a atuação penal quando outro ramo do direito for capaz 

de sancionar o comportamento ou mesmo porque a conduta se revelou ínfima, 

desprezível, sem qualquer valor monetário, sentimental ou pessoal; revelou-se, 

na verdade, em um nada, tanto no mundo dos fatos como no mundo do 

direito.84 

Portanto, um comportamento mínimo, ainda que sancionado levando 

em conta o aspecto puramente formal, não pode ser considerado lesão a bem 

jurídico (sob o aspecto material) se houver tutela por outras áreas do direito. 

Nesse sentido, mais uma vez de rigor a diferenciação da pessoa 

primária que praticou uma pequena conduta (factível) pela primeira vez e, por 

conseguinte, portadora de bons antecedentes, e aquela que faz do crime de 

massa (relativamente insignificante) seu meio de vida. 

Para a primeira situação havendo outros meios de intervenção, 

como, por exemplo, a ação de cobrança no Juizado Especial Cível, o direito 

penal pode deixar de ser aplicado tendo em conta a mínima intervenção, 

entretanto, para a segunda situação, outros ramos do direito não são 

suficientes para a inibição do indivíduo, motivo pelo qual há justificativa para a 

máxima intervenção do Estado mesmo porque somente assim se manterá a 

                                                                                                                                               
problema – como a ação civil, os regulamentos de polícia ou jurídico-técnicos, as sanções não 
penais etc. – Por isso se denomina a pena como a ‘ultima ratio da política social’ e se define 
sua missão como proteção subsidiária de bens jurídicos. Na medida em que o Direito penal 
somente protege uma parte dos bens jurídicos, e inclusive esta nem sempre de modo geral, 
senão frequentemente (como o patrimônio) somente frente a forma de ataques concretos, fala-
se também da natureza ‘fragmentária’ do direito penal” (ROXIN, Claus. Derecho penal parte 
general. Fundamentos. La estrutura de la teoria del Delito. Trad: Diego-Manuel Luzón Peña, 
Miguel Díaz y García Colledo e Javier de Vicente Remesal. 2.ª ed. Madrid: Civitas, 1997, p. 65). 
84

 Diferentemente das situações em que a jurisprudência considera como insignificante, a 
exemplo do crime de furto de pequenos objetos que são, na verdade, relativamente 
insignificante. 
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funcionalidade do sistema e se evitará eventual incremento da violência; neste 

caso a pena se mostra necessária. 

A conduta, em suma, deve ser aferida segundo os ditames do direito 

penal que agirá como meio de reforço ao respeito a norma penal, ainda que 

não se comine a pena privativa de liberdade, o que se mostraria 

desproporcional, mas sim qualquer de suas formas alternativas, ou mesmo a 

simples multa penal. 

Frise-se, apenas, que o tipo penal, numa visão moderna e não 

meramente legalista, não pode ser visto simplesmente segundo um juízo de 

subsunção formal, mas sim levando em conta seu conteúdo material como 

meio de seleção de comportamentos humanos merecedores de castigo.  

Logo, o direito penal, por ser subsidiário e fragmentário (parte do 

ordenamento jurídico), somente deve atuar quando o ataque ao bem jurídico 

for considerado intolerável e for necessário para haver um controle social, ou 

seja, para que se possa manter uma vida social ordenada.85 

 

2.5 Princípio da ofensividade ou lesividade 

O princípio da insignificância também vem fundamentado neste 

postulado ora em estudo. 

Com efeito, não há crime se a conduta não ofender um bem jurídico 

ou expô-lo a perigo, em outras palavras, é atípica a conduta se não causar 

lesão ou risco de lesão ao bem tutelado (protegido) pela norma penal (“nullum 

crimen sine in iuria”), como já exaustivamente dito. 

Bem jurídico, em seu viés individual, por sua vez, como já salientado 

alhures, é qualquer valor ou interesse, extraído da Constituição da República, 

                                                 
85

 “O direito penal é de natureza subsidiária. Ou seja: somente se podem punir as lesões de 
bens jurídicos e as contravenções contra fins de assistência social, se tal for indispensável para 
uma vida em comum ordenada. Onde bastem os meios do Direito Civil ou do Direito Público, o 
Direito Penal deve retirar-se” (ROXIN, Claus. Problemas fundamentais de direito penal. Lisboa: 
Vega, 1986, p. 28). 



52 
 

que tem por finalidade garantir a dignidade da pessoa humana, no sentido de 

propiciar sua felicidade, autorrealização e satisfação pessoal.86 

Da mesma forma, garantindo-se a proteção de bens sob um viés 

subjetivista, é corolário que o autodesenvolvimento do ser humano garanta o 

desenvolvimento da sociedade em que inserido este ser único. Nesse sentido, 

“(...) a intervenção penal requer a existência de uma ofensa, de uma agressão, 

dirigida a um bem essencial ao pleno desenvolvimento da sociedade”.87 

Portanto, somente há crime se qualquer bem que garanta a 

felicidade e autorrealização do ser humano e da própria sociedade for 

ofendido.88 

Frise-se que a conduta do agente, como já reiterado neste trabalho, 

deve, de alguma forma, causar lesão ao bem jurídico ou colocá-lo em risco.  

Inequivocamente os casos trabalhados na jurisprudência, 

relativamente insignificantes,89 ofendem aos bens tutelados, entretanto, por 

questões de política criminal, especialmente atinentes às finalidades da pena, 

são considerados como desprezíveis do ponto de vista penal. 

                                                 
86

 “En precisos términos conceptua que solo puden ser bienes jurídicos aquellos objetos que el 
ser humano precisa para su libre autorrealización, que tiene lugar en la vida social. Así 
determinados objetos se convierten en bienes jurídicos en la medida de que están dotados de 
un contenido de valor para el desarrollo personal del hombre en la sociedad”. Trad. Livre: “Em 
precisos termos conceitua que somente podem ser bens jurídicos aqueles objetos que o ser 
humano precisa para sua livre autorrealização, que tem lugar na vida social. Assim 
determinados objetos se convertem em bens jurídicos na medida em que estão dotados de um 
conteúdo de valor para o desenvolvimento pessoal do homem em sociedade” (SILVA 
SANCHEZ, Jesus Maria, apud, GARCÍA VITOR, Enrique. Planteos penales: principio de 
indignificancia, delitos experimental y agente provocador, legalizacion de la droga?, 
responsabilidad de las personas juridicas, obligatoriedad de la jurisprudencia plenaria. S.l.: 
Universidad Nacional de Litoral, 1994. 139 p. (Juridica y social). 
87

 MAGALHÃES GOMES, Mariângela Gama de. O princípio da proporcionalidade no direito 
penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 87. 
88

 “Os princípios da ofensividade e proporcionalidade orientam a compreensão global do crime, 
e interferem em especial na aferição da tipicidade material, buscando resposta adequada à 
indagação sobre o alcance da norma incriminadora. Pela ofensividade, que não há crime sem 
que haja lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico determinado. Ataques desprovidos de 
relevante idoneidade lesiva, ainda que dirigidas a bens jurídicos vitais não merecem tutela 
penal” (JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz. Anotações. Boletim IBCCRIM. São Paulo: 
IBCCRIM, ano 20, n. 236, jul. 2012, p. 02-03). 
89

 “Cadeiras de palha avaliadas em R$ 91,00” (HC 96.688, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 
29.5.2009); de “aparelho celular avaliado em R$ 150,00 reais” (HC 96.496, rel. Min. Eros Grau, 
DJ 22.05.2009); “de mochila avaliada em R$ 154,57 reais” (RHC 89.624, rel. Min. Cármen 
Lúcia, DJ 7.12.2006), de “roda sobressalente com pneu de automóvel estimado em R$ 160,00 
reais” (HC 93.393, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 15.05.2009); de “roupas avaliadas em R$ 270,00 
reais” (HC 95.957, rel. Min. Celso de Mello, DJ 31.10.2008) etc. 
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Portanto, cumpre-nos salientar que crime haverá se ofensa houver 

ao bem jurídico protegido pela norma (patrimônio, liberdade, saúde, 

administração pública etc.), já que o conteúdo proibitivo da norma por si só é 

sempre ofendido com prática do injusto que possa colocar em risco a 

coexistência dos indivíduos. 

 

2.6 Princípio da proporcionalidade ou razoabilidade 

De início, saliente-se que os termos em destaque serão utilizados 

como sinônimos, eis que parte da doutrina os considera expressões 

equivalentes,90 indicando os mesmos valores subjacentes, quais sejam, 

racionalidade, justiça, medida adequada, senso comum ou rejeição daquilo que 

é arbitrário ou caprichoso, entretanto, outros sustentam ser conceitos 

diversos.91 Todavia, por não ser o enfoque do trabalho, não adentraremos nas 

questões que levam outra parte da doutrina a diferenciá-los. 

A proporcionalidade – ou a razoabilidade – é um princípio 

instrumental de interpretação92 constitucional, que sempre deve anteceder, no 

processo intelectual do intérprete (no caso o juiz), a solução do caso concreto 

levado à apreciação. 

No direito brasileiro não se trata de um princípio positivado, mas sim 

um princípio constitucional implícito que não é exclusivo do direito penal, mas 

sim aplicável a todo o ordenamento jurídico. 

Contudo, este princípio, reconhecido por todos os operadores do 

direito, foi adotado pelo ordenamento penal, como se extrai do art. 59 do 

                                                 
90

 Vide: BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da constituição. 7.ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009. 
91

 Vide: ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios 
jurídicos. 4.ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 109-111. 
92

 O princípio da razoabilidade/proporcionalidade, dependendo da origem que se siga, pode ser 
expresso ou implícito. Se seguirmos a linha de pensamento alemã, teremos um princípio 
constitucional de interpretação implícito, não-escrito, inerente a todo o Estado de Direito. 
Assim, o teste da razoabilidade/proporcionalidade deve ser de aplicação pelo intérprete da CF 
(juiz) em qualquer caso submetido a sua apreciação. Por outro lado, se partilharmos da 
doutrina norte-americana, referido princípio de interpretação deve ser extraído da cláusula do 
devido processo legal, esculpida no art. 5º, LV; assim, a razoabilidade dos atos judiciais se 
torna exigível tendo em vista o caráter substantivo desta garantia constitucional. 
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Código Penal, pois previu o legislador que a pena deve ser necessária e 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime.93 

Em regra os tribunais utilizam-se deste princípio de forma 

pressuposta, como se tratasse um princípio de larga tradição no direito 

brasileiro.94 Outras vezes, inspirados no modelo americano, a fundamentação é 

fornecida com base no art. 5º, LV, da CF – devido processo legal –, todavia, 

não é fornecido um conceito claro e preciso. 

Às vezes, por outro lado, de forma concreta, a aplicação da regra da 

razoabilidade é sustentada tendo em vista o trabalho de Gilmar Ferreira 

Mendes95, o qual faz referência a duas sub-regras decorrentes, quais sejam, 

adequação e necessidade, sem nenhuma preocupação com a aplicação no 

caso concreto (levado à apreciação). 

No entanto, um conceito que pode ajudar no uso deste princípio 

instrumental de interpretação dos casos em geral é dado por Luis Roberto 

Barroso, segundo o qual:  

“O princípio da razoabilidade é um parâmetro de valoração dos 
atos do Poder Público para aferir se eles estão informados pelo 
valor superior inerente a todo ordenamento jurídico: a justiça. 
Sendo mais fácil de ser sentido do que conceituado, o princípio 
se dilui em um conjunto de proposições que não o libertam de 
uma dimensão excessivamente subjetiva. É razoável o que 
seja conforme à razão, supondo equilíbrio, moderação e 
harmonia; o que não seja arbitrário ou caprichoso; o que 

                                                 
93

 “Art. 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à 
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como 
ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a 
reprovação e presenção do crime (grifos nossos.): I – as penas aplicáveis dentre as 
cominadas; II – a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; III – o regime 
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade; IV – a substituição da pena privativa de 
liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.” 
94

 Na utilização deste princípio pelos tribunais, em especial pelo STF, “não é feita nenhuma 
referência a algum processo racional e estruturado de controle da proporcionalidade do ato 
questionado, nem mesmo um real cotejo entre os fins almejados e os meios utilizados. O 
raciocínio costuma ser muito mais simplista e mecânico. Resumidamente: a Constituição 
consagra a regra da proporcionalidade; o ato questionado não respeita essa exigência; o ato 
questionado é inconstitucional” (SILVA, Luiz Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. 
Revista dos Tribunais. São Paulo: v. 91, n. 798, p. 23-50, abril 2002). 
95

 MENDES, Gilmar Ferreira. A proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal. São Paulo: Boletim IOB, n. 23, p. 475, 2001. 
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corresponda ao senso comum, aos valores vigentes em dado 
momento ou lugar”.96 

 

Assim, partindo do conceito de Luiz Barroso, ou mesmo da ideia de 

valor transcendental (direito natural), chegaremos à noção de razoabilidade ou 

proporcionalidade, como ideia de justiça, de equilíbrio, padrão do justo, do belo, 

ou, “justiça distributiva” de Aristóteles.97 

Portanto, a aplicação da proporcionalidade98 depende, 

necessariamente, da existência de uma relação de causalidade entre meio e 

fim,99 bem como da análise dos três elementos ou sub-regras (adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), eis que, para o exame da 

aplicabilidade do referido princípio é mister a presença de um meio, de um fim 

concreto e de uma relação de causalidade e, ainda, os meios devem ser 

adequados, necessários e haver proporcionalidade em sentido estrito, os quais 

serão estudados adiante. O princípio da proporcionalidade, segundo Odete 

Medauar,  

“(...) consiste, principalmente, no dever de não serem impostas, 
aos indivíduos em geral, obrigações, restrições ou sanções em 

                                                 
96

 Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional 
transformadora. 3.ª ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 
97

 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Sobre o princípio da proporcionalidade. In: LEITE, Sérgio 
Salomão (org.). Dos princípios constitucionais: consideração em torno das normas 
principiológicas. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 239. 
98

 O princípio da proporcionalidade “(...) se aplica apenas a situações em que há uma relação 
de causalidade entre dois elementos empiricamente discerníveis, um meio e um fim, de tal 
sorte que se possa proceder aos três exames fundamentais: o da adequação (o meio promove 
o fim?), o da necessidade (dentre os meios disponíveis e igualmente adequados para promover 
o fim, não há outro meio menos restritivo do(s) direito(s) fundamentais afetados?) e o da 
proporcionalidade em sentido estrito (as vantagens trazidas pela promoção do fim 
correspondem às desvantagens provocadas pela adoção do meio?) (ÁVILA, Humberto. Teoria 
dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, op. cit., p. 112). 
99

 “(La razoabilidad) consiste en la adequación de los medios utilizados por el legislador a la 
obtención de los fines que determina la medida, a efectos de que tales medios no aparezcan 
como infundados o arbitrários, es decir, no proporcionados a las circunstancias que los motiva 
y a los fines que se procura alcanzar con ellos... tratase, pues, de una correspondencia entre 
los medios propuestos y los fines que a través de ellos deben alcanzarse”. Trad. livre: “(A 
razoabilidade) consiste na adequação dos meios utilizados pelo legislador para a obtenção dos 
fins que determinada a medida, os efeitos de que tais meios não apareçam como infundados 
ou arbitrários, é dizer, não proporcionados para as circunstâncias que os motiva e os fins que 
se procura alcanzar com eles… trata-se, pois, de uma correspondência entre os meios 
propostos e os fins que através deles se deve alcançar” (QUINTANA LINHARES apud 
BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da constituição: fundamentos de uma 
dogmática constitucional transformadora, op. cit., p. 218). 
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medida superior àquela estritamente necessária ao 
atendimento do interesse público, segundo critério de razoável 
adequação dos meios aos fins”.100 

 

Saliente-se que a proporcionalidade, juntamente com os demais 

princípios, em especial o da igualdade em se tratando da questão de 

aplicabilidade ou não do vetor interpretativo a quem comumente se vê 

envolvido com a justiça criminal, é o fundamento da insignificância posto que a 

pena deve guardar relação com a gravidade do crime, considerando-se sempre 

as condições pessoais do agente que o praticou. Nesse sentido, Odone 

Sanguiné para o qual:  

“O fundamento do princípio da insignificância está na ideia de 
‘proporcionalidade’ que a pena deve guardar em relação à 
gravidade do crime. Nos casos de ínfima afetação ao bem 
jurídico, o conteúdo de injusto é tão pequeno que não subsiste 
nenhuma razão para o pathos ético da pena. Ainda a mínima 
pena aplicada seria desproporcional à significação social do 
fato”.101 

 

A análise de referido princípio no caso concreto e no que nos 

interessa na questão da insignificância ou não da conduta, passa, 

necessariamente, pelo crivo das três sub-regras. 

Não nos cabe, aqui, esmiuçar o tema das sub-regras mesmo porque 

tal levaria a perda de foco do presente trabalho, entretanto, cumpre-nos 

mostrar um panorama no que consiste relacionando-as com o princípio em 

estudo. 

 

 

 

                                                 
100

 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 8.ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004. 
101

 SANGUINÉ, Odone. Observações sobre o princípio da insignificância, op. cit., p. 47. 
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2.6.1 Adequação 

No Brasil tem-se a ideia de que adequado é aquilo que é apto a 

alcançar o resultado pretendido, vale dizer, o fim desejado. Luiz Virgílio, por 

sua vez, sustenta que  

“adequado, então, não é somente o meio com cuja utilização 
um objetivo é alcançado, mas também o meio com cuja 
utilização a realização de um objetivo é fomentada, promovida, 
ainda que o objetivo não seja completamente realizado”.102 

 

Logo, para que o meio seja considerado adequado é de rigor que o 

objetivo legítimo visado seja alcançado ou pelo menos promovido. Em outras 

palavras, haverá adequação se a pena prevista abstratamente e a cominada 

(aplicada) for o meio idôneo para atingir sua finalidade que é a retribuição e 

prevenção.103 

A finalidade buscada pela não aplicação da insignificância aos 

reincidentes e portadores de maus antecedentes é fazer com que a conduta 

não se repita, é garantir a paz social, que deve ser alcançada ou ao menos 

fomentada pelo afastamento desse princípio e, por consequência, haver a 

aplicação da pena, ainda que não privativa de liberdade; esta, por sua vez, é o 

meio idôneo para atingi-la (paz social ou coexistência). 

 

2.6.2 Necessidade 

A verificação da necessidade consiste em apreciar se, no caso 

concreto, o provimento judicial aplicado limitou da menor forma possível um 

direito individual. Em outras palavras, é necessário aferir se a realização do 

objetivo perseguido, visado, poderia ser alcançado , com a mesma eficácia, por 

um outro ato estatal que limite referido direito fundamental – individual da 

menor maneira possível. 

                                                 
102

 O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais. São Paulo: v. 91, n. 798, abril 2002, p. 
36. 
103

 Frise-se que não serão abordadas neste trabalho as teorias atinentes às funções ou 
finalidades da pena, eis não ser este o escopo do presente. 
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A fórmula de Vilfredo Pareto, mencionada por Luiz Virgílio facilitará a 

compreensão: 

“Suponha-se que, para promover o objetivo O, o Estado adote 
a medida M1, que limita o direito fundamental D. Se houver 
uma medida M2 que, tanto quanto M1, seja adequada para 
promover com igual eficiência o objetivo O, mas limite o direito 
fundamental D em menor intensidade, então a medida M1, 

utilizada pelo Estado, não é necessária”.
104

 

 

Em suma, na verificação da sub-regra da necessidade é de rigor 

perquirir se não há outra medida que seja igualmente eficaz que possa causar 

menos dano ou causar menor restrição da este direito (medidas alternativas). 

Caso haja outra medida, o ato (provimento) que limitou o direito individual não 

é necessário e, por conseguinte, proporcional; se, porventura, não houver uma 

outra medida tão eficaz quanto a primeira na limitação do direito individual, o 

provimento pode ser considerado dentro do razoável, do proporcional, ou 

melhor, do esperado. 

A análise da necessidade deve ser feita pelo método da 

comparação, bem como será aplicada se o meio escolhido for apto a restringir 

da menor forma possível o direito individual do agente (liberdade). De outra 

forma, o meio escolhido (adequado) deve ser imprescindível para a obtenção 

das finalidades da pena eis que, se houver outras medidas menos gravosas, 

mas igualmente adequadas, que atinjam as mesmas finalidades, tais deverão 

ser escolhidas pelo aplicador da lei. 

Assim, aos reincidentes e portadores de maus antecedentes em 

pequenos delitos (criminoso habitual) que já se envolveram com a justiça 

criminal ou mesmo já foram beneficiados com a aplicação da insignificância, o 

que é muito comum nos dias atuais, a aplicação deste princípio (insignificância) 

deve ser afastada eis que somente a pena (e não necessariamente a privativa 

de liberdade) é que é suficiente para limitar o direito individual de forma 

proporcional, já que outros meios sancionatórios não se revelam adequados a 

solução da questão controversa (evitar a prática de outros delitos de massa e 
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 O proporcional e o razoável, p. 38. 
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dar um resposta social) e, ainda, os outros meio jurídicos, das outras áreas do 

direito (civil, administrativo etc.) não são suficientes para dar resposta do direito 

violado, isto, frise-se, considerando-se a conduta relativamente insignificante.  

A aplicação indiscriminada da insignificância, frise-se, não atinge o 

resultado esperado que, como já salientado, dentre outros, é a paz social. 

 

2.6.3 Proporcionalidade em sentido estrito  

É a comparação entre o meio e os fins, ou seja, entre o prejuízo 

sofrido pelo agente e as vantagens almejadas pela sociedade. 

Para que uma medida judicial (no caso o afastamento da 

insignificância e, por conseguinte, a aplicação da pena) seja considerada 

desproporcional em sentido estrito, basta que os motivos que dão suporte a 

medida não tenham peso suficiente para justificar a restrição ao direito 

fundamental (liberdade) atingido. 

Novamente citando Humberto Ávila105 este afirma que:  

“O exame da proporcionalidade em sentido estrito exige a 
comparação entre a importância da realização do fim e a 
intensidade da restrição aos direitos fundamentais. A pergunta 
que deve ser formulada é a seguinte: o grau de importância da 
promoção do fim justifica o grau de restrição causada aos 
direitos fundamentais? Ou, de outro modo: as vantagens 
causadas pela promoção do fim são proporcionais às 
desvantagens causadas pela adoção do meio? A valia da 
promoção do fim corresponde à desvalia da restrição 
causada?” 

 

Para Mariângela Gama de Magalhães Gomes  

“o princípio da proporcionalidade em sentido estrito exige um 
liame axiológico e, portanto, graduável, entre o fato praticado e 
a cominação legal da pena. Significa dizer que o mandado de 
proporcionalidade implica um juízo lógico ou ponderação que 
compara, valorativamente, a gravidade do fato antijurídico e a 
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 Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, op. cit., p. 124. 
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gravidade da pena, a entidade do injusto e a de sua punição, 
tornando-se verdade condidito de legalidade”.106 

 

Em se tratando do afastamento da insignificância aos reincidentes 

ou portadores de maus antecedentes em pequenos delitos o fim – que é a 

manutenção de uma sociedade equilibrada e justa – justifica a aplicação de 

uma pena, ainda que não privativa de liberdade porque neste caso, em se 

aplicando esta espécie de pena, os motivos justificadores da finalidade se 

revelam proporcionais. 

Portanto, o afastamento da insignificância se revela proporcional 

para aqueles que são contumazes na prática de pequenos delitos ou mesmo 

em infringir a lei penal. 

A pena, por sua vez, reflete o desvalor jurídico da conduta típica; a 

pena, a seu turno, deve ser proporcional a este desvalor. Assim, os 

reincidentes e portadores de maus antecedentes em pequenos delitos 

apresentam um desvalor maior em sua conduta estando sujeito a pena 

criminal, ainda que, repita-se, não privativa de liberdade. 

Novamente cabe uma observação: não se tratam aqui de condutas 

desprezíveis sem qualquer valoração (absolutamente insignificantes) como o 

furto de um alfinete sustentado por Roxin, mas sim condutas que de alguma 

forma ofendem os bens jurídicos tutelados pela lei penal.  

Por derradeiro, de rigor salientar que a conduta absolutamente insignificante ou 

desprezível não requer e não necessita da aplicação de pena já que não 

apresenta qualquer gravidade e é um nada jurídico, ao contrário dos casos 

factíveis que apresentam violação a bem jurídico e, quando praticado por 

agentes contumazes em infringir a lei penal, requerem e necessitam da 

aplicação de pena. 
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 O princípio da proporcionalidade no direito penal, op. cit., p. 181. 
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3. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES (EM PEQUENOS 

DELITOS) 

 

 

 

Neste capítulo serão abordados os temas da reincidência e dos 

antecedentes, em outras palavras, o que seria um agente portador de maus 

antecedentes ou reincidente na visão da doutrina, da jurisprudência e da 

própria lei. 

Uma observação se faz importante: a reincidência ou os 

antecedentes, neste capítulo, tem apenas o desiderato de demonstrar o que é 

um agente contumaz na prática de pequenos delitos e quando esta reiteração 

de condutas pode lhe acarretar algum prejuízo como, no caso, a afastamento 

da insignificância. 

Saliente-se que a estes indivíduos, segundo o que aqui é 

desenvolvido, não se aplica o postulado da insignificância mesmo em condutas 

que a jurisprudência, em certas ocasiões, insiste em afirmar ser desprezível do 

ponto de vista penal. 

Passemos à verificação de tais institutos. 

 

3.1 Circunstâncias judiciais (conceito) 

As circunstâncias judiciais estão previstas na atual legislação penal 

no art. 59 do Código Penal. 

São utilizadas pelo juiz para a fixação da pena-base (necessária e 

suficiente para prevenção e reprovação do delito) constante no preceito 

secundário do tipo penal. 
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São “particularidades envolventes da figura básica de um delito 

qualquer”;107 em outras palavras, são elementos não integrantes do tipo básico 

que circundam a infração penal, ora ligados ao fato ou ao seu autor, ou a 

ambos, ora à vítima.  

Os antecedentes, frise-se, são circunstâncias ligadas 

exclusivamente ao autor da infração penal, logo, de caráter eminentemente 

subjetivo. 

As circunstâncias do art. 59 do Código Penal, em que pesem serem 

utilizadas de início pelo magistrado na fixação da pena-base, são, na verdade, 

residuais, ou seja, não podem constituir qualificadoras ou privilégios, causas de 

aumento ou de diminuição de pena, sob pena de ocorrência de bis in idem ou a 

dupla punição pelo mesmo fato. 

São situações que o juiz analisa, buscando-as no caso concreto, a 

fim de balizar a pena inicial que norteará as fases seguintes na dosimetria. 

A pena- base não é fixada de modo arbitrário108, pelo contrário, trata-

se de um processo judicial de “discricionariedade juridicamente vinculada”109 

em que o juiz, dentro dos limites fixados pela lei (mínimo e máximo), buscará a 

pena suficiente para prevenção e reprovação da conduta, utilizando-se das 

circunstâncias previamente estabelecidas pelo legislador as quais devem ser 

encontradas no caso concreto submetido a sua apreciação. Com esta 

operação encontra o juiz o limite da culpabilidade do agente autor do delito. 

                                                 
107

 NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 3.ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2009, p. 152. 
108

 Arbitrariedade é agir sem observância de qualquer lei ou norma jurídica. Discricionariedade 
é a faculdade de agir dentro de limites previamente delimitados pela lei para a melhor escolha 
a ser feita pelo aplicador da lei. 
109

 Tratando do princípio da individualização da pena Luiz Luisi afirma: “É de entender-se que 
na individualização judiciária da sanção penal estamos frente a uma ‘discricionariedade 
juridicamente vinculada’. O Juiz está preso aos parâmetros que a lei estabelece. Dentro deles o 
Juiz pode fazer as suas opções, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, atento as 
exigências da espécie concreta, isto é, as suas singularidades, as suas nuanças objetivas e 
principalmente a pessoa a que a sanção se destina. Todavia é forçoso reconhecer estar 
habitualmente presente nesta atividade do julgador um coeficiente criador, e mesmo irracional, 
em que, inclusive inconscientemente, se projetam a personalidade e as concepções da vida e 
do mundo do Juiz. Mas como acentua Emílio Dolcini, não existe uma irremediável e 
insuperável antinomia entre ‘o caráter criativo e o caráter vinculado da discricionariedade’, pois 
este componente emocional e imponderável pode atuar na opção do Juiz determinando-lhe 
apenas uma escolha dentre as alternativas explícitas ou implícita contidas na lei” (Os princípios 
constitucionais penais, op. cit., p. 54). 
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O juiz utiliza-se de seu livre convencimento para fixação da 

reprimenda, todavia, deve expor os motivos que o levaram a fixar aquela pena- 

base, em atenção ao comando constitucional do art. 93, IX da CF. Nesse 

sentido, analisa as circunstâncias aplicáveis ao caso, utilizando-se, também, de 

sua experiência e sensibilidade, e estabelece a pena adequada e proporcional 

à repreensão e contenção da conduta. 

É imperioso salientar que a motivação da pena-base fundamentado 

nas circunstâncias é garantia constitucional do indivíduo que tem o direito de 

saber qual pena vai cumprir, o total, e as razões pelas quais não recebeu pena 

diversa da cominada. 

Por isso se trata de um processo judicial de início discricionário, pois 

o juiz fixa a pena-base que lhe convier, mas vinculado às circunstâncias do art. 

59 que devem ser demonstradas, motivadamente, no caso concreto. 

 

3.2 Antecedentes (conceito) 

Trata-se de todos os acontecimentos ocorridos no histórico de vida 

do agente antes da prática da infração penal a que está respondendo; de outra 

forma, trata-se da vida pregressa da pessoa no campo criminal. 

Nem sempre foi assim. Antes da reforma penal de 1984 

antecedentes referiam-se não somente a aspectos ligados a vida criminal do 

réu, mas também a aspectos envolvendo suas relações profissionais, pessoais 

e sociais. Magalhães Noronha tratando de antecedentes dizia:  

“Os antecedentes entram como segundo elemento para o 
exame. São tanto os bons como os maus, tanto os judiciais 
como os extrajudiciais. Aprecia-se, assim, o fato de haver o réu 
sido condenado anteriormente (abstraída a reincidência), de 
terem existido outros processos contra ele, de estar sendo 
processado por mais delitos etc. Além disso, é mister ser 
examinada sua conduta de pai, esposo, filho, amigo etc., ou 
seja, o comportamento familiar e social. É a vida pregressa ou 
anteacta que deve ser investigada”.110 
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 NORONHA, E. Magalhães. Direito penal. 23.ª ed. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 240.  
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Atualmente, prevendo o art. 59 a “conduta social” como 

circunstância judicial ao lado dos antecedentes a balizar a fixação da pena- 

base pelo juiz de forma a estabelecer a pena “necessária e suficiente a 

reprovação do crime”, o conceito destes últimos (antecedentes) restavam 

esvaziados de conteúdo, limitando-se somente ao passado criminoso 

(pregresso) do agente.111 

 

3.3 Maus antecedentes (conceito) e visão dos tribunais superiores 

Antecedentes, como visto, são aspectos ligados à vida passada do 

sujeito que sejam de conotação criminal. Maus antecedentes, por sua vez, são 

aspectos que ganham conotação negativa. 

Agora o problema é saber no que consistem os “maus 

antecedentes”, ou seja, o que pode e o que não pode ser considerado mau 

antecedente. 

Há duas posições a respeito: a) configuram (maus) antecedentes 

todas as anotações que constem na Folha de Antecedentes (F.A) do réu, sem 

qualquer distinção, incluindo inquéritos policiais arquivados, ações penais em 

andamento e até sentenças absolutórias; b) antecedentes (maus) são apenas 

condenações transitadas em julgado não aptas a gerar reincidência112, tendo 

                                                 
111

 “Atualmente, no entanto, destacando-se a conduta social de dentro dos antecedentes, 
terminou sendo esvaziado este último requisito, merecendo circunscrever sua abrangência à 
folha de antecedentes” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 10.ª ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 401). 
112

 “Penal. Apropriação indébita de contribuição previdenciária. Pena-base. Aumento. 
Conseqüências do crime. Montante do prejuízo causado à previdência social. Majoração 
devidamente fundamentada. Inquéritos considerados como maus antecedentes. 
Impossibilidade. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido. 1. Ressalvado o 
ponto de vista deste relator, manifestado nos autos do HC 39.515/SP, cujo acórdão foi 
publicado em 9.5.2005, a contrario sensu, resta assentada a jurisprudência deste Tribunal 
Superior no sentido de que ‘viola o princípio constitucional da presunção da inocência (art. 5º, 
inciso LVII, da CF) a consideração, à conta de maus antecedentes, de inquéritos e processos 
em andamento para a exacerbação da pena-base e do regime prisional’ (REsp 675.463/RS, rel. 
Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 13.12.2004, p. 454), e que, ‘Por maus antecedentes 
criminais, em virtude do que dispõe o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição de República, deve-
se entender a condenação transitada em julgado, excluída aquela que configura reincidência 
(art. 64, I, CP), excluindo-se processo criminal em curso e indiciamento em inquérito policial’ 



65 
 

em vista o princípio constitucional da presunção de inocência, não incluindo 

inquéritos arquivados, processos em curso113 ou sentenças absolutórias.114 

Cremos mais acertada a segunda posição considerando que o Brasil 

é um Estado Democrático de Direito que tem como um de seus fundamentos a 

dignidade da pessoa humana. 

Com efeito, não se mostra crível que um réu que se submeteu a um 

processo penal sendo posteriormente absolvido possa ser portador de maus 

antecedentes tendo em conta a sentença absolutória. Ora, o próprio Estado, 

por uma razão ou outra, já decidiu que por aquele crime ele não deve 

responder, como, então, num delito subsequente, tal situação pode ser 

considerada para, de alguma forma, agravar-lhe a pena? Tal não se mostra 

possível e nem lógico. 

O mesmo raciocínio aplica-se a inquéritos arquivados. Inquérito 

policial tem como finalidade a colheita de elementos para se demonstrar a 

autoria delitiva (ao menos indícios dela) e a materialidade (existência do crime) 

                                                                                                                                               
(HC 31.693/MS, rel. Min. Paulo Medina, DJ 6.12.2004, p. 368). 2. Não há falar em ilegalidade 
no tocante à consideração das conseqüências desfavoráveis do crime na dosimetria da pena 
aplicada, tendo em vista que a decisão encontra-se suficientemente fundamentada, tendo sido 
observado, rigorosamente, o disposto no art. 59 do Código Penal. 3. Recurso especial 
conhecido em parte e, nessa extensão, provido para, afastando os maus antecedentes na 
dosimetria da pena, reduzi-la para 3 (três) anos de reclusão, mantida a determinação do 
Tribunal a quo quanto à pena de multa e à substituição da pena privativa de liberdade” (STJ, 
REsp 770685/PR, 5.ªT., rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, j. 12.06.2006). 
113

 “Direito penal. Habeas corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes. Dosimetria da pena. Maus 
antecedentes. Inquéritos e ações penais em curso. Afastamento. Pena mínima. Crime 
hediondo. Regime integralmente fechado. Trânsito em julgado. Inconstitucionalidade da 
vedação ao cumprimento progressivo da pena. Precedentes. Substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos. Requisitos do art. 44 do CP não preenchidos. Regime inicial 
semi-aberto. Ordem parcialmente concedida. 1. Para fins de fixação da pena-base, não podem 
militar em desfavor do réu procedimentos arquivados e processos penais em curso. 
Precedentes” (STJ, HC n. 69289/MS, 6.ªT, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 
29.11.2007) ou “(...) a mera existência de investigações policiais (ou de processos penais em 
andamento) não basta, só por si, para justificar o reconhecimento de que o réu não possui 
bons antecedentes. – A só existência de inquéritos policiais ou de processos penais, quer em 
andamento, quer arquivados, desde que ausente condenação penal irrecorrível – além de não 
permitir que, com base neles, se formule qualquer juízo de maus antecedentes –, também não 
pode autorizar, na dosimetria da pena, o agravamento do status poenalis do réu, nem dar 
suporte legitimador à privação cautelar da liberdade do indiciado ou do acusado, sob pena de 
transgressão ao postulado constitucional da não-culpabilidade, inscrito no art. 5º, inciso LVII, da 
Lei Fundamental da República” (STF, HC 84687/MS, 2.ª T., rel. Min. Celso de Mello, j. 
26.10.2004). 
114

 “Absolvição anterior não é mau antecedente” (STF, HC 74.977-MS, 1.ª T., rel. Min. Ilmar 
Galvão, j. 08.04.1007, v.u). 
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para a formação da opinio delicti da acusação (Ministério Público ou 

querelante). 

Assim, se a própria acusação não teve seu convencimento formado 

e requereu o arquivamento, o que é determinado pelo Poder Judiciário (que 

com ele concorda, não utilizando o meio processual do art. 28 do CPP), como 

ser ele utilizado para, num segundo momento, agravar a pena do réu? Tal qual 

o anterior esta situação não se mostra razoável. E mais, é desprovida, de fato, 

de amparo constitucional eis que a não culpabilidade é garantia constitucional. 

Por fim, não se podem considerar como antecedentes as ações 

penais em andamento pelos mesmos fundamentos anteriores, ou seja, o 

Estado ainda não se manifestou definitivamente se naquele processo o réu é 

ou não culpável, tanto que ele pode ser absolvido redundando, assim, na 

primeira situação. 

Portanto, sustentamos que são antecedentes (maus) aquelas 

sentenças penais condenatórias transitadas em julgado não aptas a gerarem 

reincidência, sendo desconsiderados inquéritos arquivados, ações em 

andamento ou mesmo sentenças absolutórias.  

Entretanto, tenho que também deve ser considerado antecedente 

(mau) aquela condenação, ainda que não transitada em julgado, mas 

confirmada pelo Tribunal, em grau de recurso especial ou extraordinário em 

que se questiona qualquer matéria com exceção de eventual pedido de 

nulidade processual, atipicidade ou qualquer causa extintiva da punibilidade. 

Explico: Os tribunais superiores (STF e STJ) têm como finalidade a 

tutela da Constituição Federal (STF), por meio do recurso extraordinário, e da 

legislação infraconstitucional (STJ), por meio do recurso especial. 

São recursos de índole excepcionalíssima de impugnação. A regra é 

que todas as questões jurídicas e fáticas devem ser resolvidas nas instâncias 

ordinárias. 

Assim – e o que nos interessa –, os Tribunais Superiores não 

analisam novamente os fatos imputados contra o réu já que é vedado o 
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reexame da prova (Súmula 7 do STJ);115 em outras palavras, não verificam o 

mérito do processo. 

Logo, o Tribunal Superior não dirá se o réu deve ou não ser 

absolvido. Tal já fora feito pelas instancias ordinárias. Apenas e tão somente 

analisará se a decisão contrariou tratado ou lei federal, ou negou-lhes vigência; 

se julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face de lei federal; 

se der a lei federal interpretação diversa que lhe de deu outro tribunal (art. 105, 

III, “a”, “b” e “c”, da CF), em se tratando de recurso especial, ou se a decisão 

contrariou dispositivo da Constituição Federal; declarou eventual 

inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; julgou válida lei ou ato de 

governo local contestado em face da Constituição ou se, por fim, julgou válida 

lei local contestada em face de lei federal (art. 102, III, “a”, “b”, “c” e “d”, da CF), 

em se tratando de recurso extraordinário. 

Portanto, eventualmente poderá ser questionado na instância 

especial ou extraordinária, desde que o recurso venha fundamentado nas 

hipóteses acima, eventual regime de cumprimento de pena, consideração de 

situações que não se afiguram maus antecedentes, ou, enfim, qualquer 

questão que não influa na condenação do réu ou diga respeito a sua 

responsabilidade penal. 

Por este motivo, entendemos que, ainda que não transitada em 

julgado a sentença final, mas o réu já condenado pelo Tribunal de segundo 

grau, ainda que penda de julgamento recurso especial ou extraordinário que 

não questionem nulidade processual, causas que acarretem a atipicidade da 

conduta ou a extinção da punibilidade, tal situação é suficiente para a 

consideração de maus antecedentes num processo subsequente, eis que a 

matéria de mérito (se é ou não o réu culpável) não mais será apreciada, tendo 

esta questão incontroversa da sentença transitado em julgado.116 
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 A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 
116

 Mesmo havendo a possibilidade da existência do efeito translativo do recurso, frise-se que 
este é atinente a matéria de ordem pública não suscitada pelas partes, que pode ser conhecida 
de ofício pelo Tribunal, o que não implica no afastamento do mérito do processo, ou seja, na 
responsabilidade penal. 
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3.4 Circunstâncias legais agravantes (conceito) 

As circunstâncias, como já analisado, são situações que não 

integram o tipo penal, vale dizer, não interferem na definição jurídica da 

conduta; circundam a infração penal (dados periféricos), que têm por finalidade, 

agora (agravantes), na segunda fase da dosimetria da pena, aumentar a 

sanção fixada na primeira fase quando da análise das circunstâncias judiciais 

(art. 59). 

Não há um quantum fixado pelo legislador para acréscimo da pena 

em relação às agravantes – diferentemente das causas de aumento de pena. 

Este acréscimo deve ser feito pelo magistrado tendo em conta, principalmente, 

a proporcionalidade (razoabilidade) que deve haver entre a pena e a 

reprimenda. É certo, todavia, que os limites são o mínimo ou o máximo da pena 

fixada no preceito secundário, entretanto, dependendo da conduta praticada, 

tal pode se revelar desproporcional. 

No mais, tenho que não existe um parâmetro certo para o aumento 

da pena, o que deve ser feito pelo aplicador da lei dependendo da situação do 

caso concreto. No entanto, parte da doutrina sustenta que a pena deve ser 

agravada (ou diminuída se se tratar de atenuante) em 1/6 semelhantemente às 

causas de aumento ou de diminuição aferidas na terceira fase da dosimetria.117 

 

 

 

 

                                                 
117

 “O Código não estabelece a quantidade de aumento ou de diminuição das agravantes e 
atenuantes legais genéricas, deixando ao prudente arbítrio do juiz. No entanto, sustentamos 
que a variação dessas circunstâncias não deve ir muito além do limite mínimo das majorantes 
e minorantes, que é fixado em um sexto. Caso contrário, as agravantes e as atenuantes se 
equiparariam àquelas causas modificadoras da pena que, a nosso juízo, apresentam maior 
intensidade, situando-se pouco abaixo das qualificadoras (no caso das majorantes)” 
(BITTENCOURT, Cezar Roberto, Tratado de direito penal, op. cit. p. 596). 
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3.5 Reincidência118 (conceito) 

A primeira agravante legal trazida pelo Código Penal em seu art. 61, 

inciso I, e que nos interessa tendo em vista o escopo deste trabalho, é a 

reincidência. 

De início, observa-se que a reincidência é de verificação objetiva. 

Em outras palavras, ou o agente é ou não reincidente. 

Por se tratar de um conceito técnico-jurídico basta verificar nos autos 

se ele preenche ou não os requisitos dos artigos 63 e 64 do Código Penal para 

que se possa concluir ser reincidente ou não.  

Desde já anote-se, interpretando-se os dispositivos legais, que, não 

sendo a pessoa reincidente, é ela obrigatoriamente primária. 

Reincidência é o cometimento de uma infração penal119 após ter sido 

o agente condenado de forma definitiva, no Brasil ou no exterior, por crime 

anterior.  

A reincidência nada mais é do que a insistência do agente em 

cometer novo crime (ou contravenção) depois de já condenado de forma 

                                                 
118

 Em que pese haver quem sustente ser a reincidência inconstitucional por violação ao 
postulado do no bis in idem (dupla punição pelo mesmo fato) estou com aqueles que 
comungam da tese de que a reincidência é constitucional eis que em consonância com o 
princípio constitucional da individualização das penas que prega, dentre outras questões, a 
proibição da pena padronizada. Para tanto cite-se a lição de Guilherme Nucci: “A avaliação da 
reincidência nada mais quer dizer que não o cumprimento fiel a preceito constitucional, 
lastreado na individualização da pena, evitando-se o injusto padrão punitivo. Ninguém deve ser 
apenado porque é reincidente, mas precisa ser mais severamente punido porque, nos 
próximos delitos, ignorou a anterior sanção e persiste no propósito desafiador das regras 
estatais. Tal medida indica a fixação de pena mais rigorosa, quando da prática de novo crime, 
após já ter sido anteriormente condenado” (Princípios constitucionais penais e processuais 
penais, op. cit. p. 220). 
119

 Diz-se infração penal porque pode haver reincidência com o cometimento posterior de uma 
contravenção quando o agente já tiver sido condenado, de forma definitiva, por crime como 
autoriza o art. 7º da Lei das Contravenções Penais. Em resumo, conjugando a Lei das 
Contravenções com o Código Penal, há reincidência quando o agente pratica: crime (antes) e 
crime (depois); crime (antes) e contravenção (depois), contravenção (antes) e contravenção 
(depois). Não há na situação de contravenção (antes) e crime (depois). 
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definitiva; o reincidente “revela obstinado desprezo pela lei e pelo 

magistrado”.120 

A pessoa reincidente – destemida em relação a sanção penal – na 

verdade demonstra maior grau de culpabilidade, esta vista como maior 

reprovação pessoal sobre o autor de um crime, eis que condenado 

anteriormente volta a delinquir, mesmo já tendo sido advertido de seu 

comportamento anterior.  

É nesse sentido que ao reincidente não se aplica o postulado da 

insignificância, ainda que sua conduta tenha sido mínima, mas factível121 (e 

não desprezível), eis que revela maior reprovabilidade e desprezo pela 

necessidade de cumprimento das leis para uma possível convivência social 

mais harmônica. 

 

3.5.1 Quando se verifica (requisitos) 

Como salientado, a reincidência é de verificação objetiva; entretanto, 

é necessária a análise de alguns requisitos para que possa ser reconhecida 

pelo aplicador da lei. 

Do art. 63 do Código Penal extrai-se que para que haja a 

reincidência o agente deve ter sido condenado por crime anterior, no Brasil ou 

no exterior, em sentença transitada em julgado. E mais, nos termos do art. 64, 

imperioso o estudo da prescrição da reincidência. 

Preliminarmente, anote-se, a lei brasileira admite, segundo as 

palavras de Zaffaroni e Pierangeli a “reincidência internacional”122 eis que basta 

uma sentença condenatória estrangeira para que possa ser reconhecida a 

reincidência. Estes autores estabelecem condições, o que concordamos, para 

a utilização da referida sentença estrangeira. 

                                                 
120

 COSTA JR., Paulo José da. Curso de direito penal. 12.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 
252. 
121

 E não em casos como os citados por Roxin como o furto de palito de fósforo, privação de 
liberdade por não parada do ônibus etc. 
122

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal 
brasileiro, op. cit., p. 720. 
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Segundo eles deve ser uma sentença condenatória decorrente de 

uma conduta que também seja típica no Brasil; a sentença deve ter sido 

pronunciada em um processo no qual tenham sido respeitados os direitos 

humanos fundamentais e, por fim, que no país prolator da sentença 

condenatória seja reconhecido o instituto da reincidência e que ele seja 

admitido no caso em que gerou a sentença condenatória estrangeira.123 

Por outro lado, além de uma condenação por crime anterior, valendo 

como tal sentença condenatória estrangeira, o art. 64 do Código Penal 

estabelece que não prevalece a condenação anterior, para efeito de 

reincidência, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração 

posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado 

neste prazo o período de prova da suspensão condicional do processo ou do 

livramento condicional, não ocorrendo revogação. 

Observe-se, de início, que o referido artigo aboliu do nosso sistema 

a perpetuidade da reincidência. Assim, transcorrido o prazo fixado pelo 

legislador, o aplicador da lei não mais poderá considerar o sujeito reincidente, 

entretanto, como visto anteriormente, poderá ele ser considerado portador de 

maus antecedentes.  

O prazo de início para o cômputo da prescrição da reincidência é a 

data do cumprimento final da pena ou de sua extinção por algum motivo. 

Assim, passados cinco anos destes marcos, o agente não pode ser 

considerado reincidente, mantendo, assim, o status quo de primário. 

Anote-se que, se ao condenado tiver sido concedida a suspensão 

condicional da pena ou mesmo o livramento condicional, o início da contagem 

do prazo quinquenal ocorrerá a partir da audiência admonitória (no caso do 

“sursis”) ou da cerimônia de livramento condicional,124 desde que, é claro, não 

tenha havido a revogação de tais benefícios e a pena não tenha sido declarada 

extinta (art. 82 e 90 do CP). 

                                                 
123

 Idem, p. 720. 
124

 A audiência admonitória está prevista no art. 160 da Lei das Execuções Penais. A cerimônia 
do livramento, a seu turno, no art. 137 da mesma Lei. 
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Não havendo a revogação do “sursis” ou do livramento condicional, 

ultrapassado o período de cinco anos a condenação anterior não mais poderá 

ser utilizada para efeitos de reincidência, prevalecendo apenas a título de maus 

antecedentes. 

Por derradeiro, apenas para constar, o inciso II do art. 64 dispõe que 

não se consideram, para efeito de reincidência, os crimes militares próprios e 

políticos. 

 

3.5.2 Efeitos da reincidência  

São vários os efeitos que a reincidência gera no processo penal.  

Os efeitos da reincidência são prejudiciais ao réu, uma vez que 

impedem a concessão de benefícios ou agravam, de alguma forma, sua 

situação. 

A título de exemplificação, nos socorreremos da lista trazida por 

Paulo José da Costa Junior. Segundo o autor são vários os efeitos da 

reincidência, dentre eles:  

“1) agrava a pena, em quantidade indeterminada (art. 61, I); 2) 
configura um das circunstâncias preponderantes no concurso 
de agravantes e atenuantes (art. 67); 3) impede a concessão 
da suspensão condicional da pena, se o crime for doloso (art. 
77, I); 4) obsta a substituição da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos ou pecuniária (art. 44, II e art. 60 §2º); 5) 
impede que o regime inicial do cumprimento da pena seja 
aberto ou semiaberto (art. 33, § 2º, b e c), a menos que se trate 
de pena detentiva; 6) se dolosa, aumenta o prazo de 
cumprimento da pena para obtenção de livramento condicional 
(art. 83, II);7) aumenta de um terço o prazo prescricional da 
pretensão executória (art. 110); 8) acarreta a revogação 
obrigatória do sursis em condenação por crime doloso (art. 81, 
I) e facultativa se o crime for culposo ou por contravenção (art. 
81, § 1º); 9) revogação obrigatória do livramento condicional 
sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade (art. 86) 
e, facultativa, em caso de crime ou contravenção, quando não 
aplicada (art. 87); 10) revogação da reabilitação, quando 
sobrevier condenação diversa da pecuniária (art. 95);11) 
impede o reconhecimento de certas causas de diminuição de 
pena (arts. 155, § 2º, 170, 171, § 1º); 12) interrompe a 
prescrição (art. 117, VI); 13) (...), aumenta de 2/5 para 3/5 o 
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período de cumprimento da pena para progressão de regime 
prisional, no caso de condenação pela prática de crimes 
hediondos (art. 2º, § 2º, Lei 8.072/1990)”.125 

 

Ora assim numa rápida análise verifica-se que o legislador trata de 

forma mais severa a pessoa que já se envolveu com a justiça penal 

demonstrando total desapego à lei e à condenação anterior, tanto que 

novamente foi processado. 

Agora pergunta-se: por que não impedir a aplicação do princípio da 

insignificância àquele já condenado pelo Estado e que, por demonstrar 

desprezo pela lei e pelo comando Estatal, voltou a delinquir? Por que tratá-lo 

da mesma forma que um primário e portador de bons antecedentes se a 

própria lei o considera mais perigoso tanto que impede a concessão de 

benefícios ou agrava-lhe a situação? 

As respostas a estas perguntas, utilizando-se o quanto já 

desenvolvido, serão apreciadas linhas abaixo e, aliás, é a tônica de todo o 

presente trabalho, incluindo, também, a situação daqueles portadores de maus 

antecedentes que só não são reincidentes por uma simples questão temporal. 

 

                                                 
125

 Curso de direito penal, op. cit. p. 252. 
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4. AFASTAMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA  

 

 

 

O direito não pode ser visto como ciência exata. No campo da 

aplicação do princípio da insignificância não se pode dizer, de imediato, tal se 

aplica ou se afasta, sem a análise de dados internos e externos (do agente) 

referente à conduta praticada, notadamente se esta for relativamente 

insignificante. 

Ainda, afastar a aplicação em todos os casos a pretexto de que não 

se tem um limite entre o que é insignificante ou não, levaria ao resultado de um 

direito penal autoritário.126 E, por outro lado, a aplicação indiscriminada levaria 

à falta de confiança na lei penal e, talvez, à descrença no Estado o que 

propiciaria que as pessoas fizessem “justiça com as próprias mãos” ou quem 

sabe a “guerra de todos contra todos”, com um inevitável incremento da 

violência. 

O que defendemos é que, nas condutas repetidas, praticadas por 

aqueles que já se envolveram com a justiça penal, sejam eles reincidentes, 

portadores de maus antecedentes ou mesmo que já se beneficiaram da 

insignificância, referido postulado seja afastado, isto, desde já saliente-se, nas 

condutas que inicialmente ofendam a algum bem tutelado pela norma penal. 

                                                 
126

 “No es válida la objeción de que es difuso el limite entre la insignificancia ya la significación 
de la lesión: las zonas grises nunca son pretexto que legitime la extensión del poder punitivo a 
todos los casos. Bastaría a cualquier ideólogo del derecho penal autoritario radicalizar las 
dudas sobre cualquier limite para llegar a los mismos resultados del derecho penal totalitário: 
se penarían todos los actos preparatórios, toda participación sería autoria, toda omisión sería 
punible, toda culpa consciente sería dolo, etc.”. Trad. Livre: “Não é válida a objeção de que é 
difuso o limite entre a insignificância e a significação da lesão: as zonas cinzentas nunca são 
pretextos que legitimem a extensão do poder punitivo a todos os casos. Bastaria qualquer 
ideólogo do direito penal autoritário radicalizar as dúvidas sobre qualquer limite para chegar 
aos mesmos resultados do direito penal totalitário: punir-se-ia todos os atos preparatórios, toda 
participação seria autoria, toda omissão seria punível, toda culpa consciente seria dolo etc.” 
(ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro W. Derecho penal: parte 
general. Buenos Aires: Ediar, 2000, p. 472). 
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Neste capítulo será estudada a forma de não se afastar a incidência 

da lei penal em relação àquelas condutas que, ainda que consideradas 

insignificantes segundo a interpretação que se dê aos fatos praticados, são 

repetidas pelo agente. 

A conduta verdadeiramente insignificante, na verdade, representa 

um nada jurídico e é totalmente desprezível do ponto de vista não somente 

fático, mas também jurídico penal. Trata-se da insignificância propriamente dita 

(absoluta), ou seja, aquela que nem a conduta nem o resultado sofrem 

qualquer desvalor e aos olhos de qualquer pessoa não merece reprovação. 

Conduta que seja diversa disto e que é comumente tratada pela 

jurisprudência, que aqui por diversas vezes chamamos de “factíveis”, como se 

verá, não é propriamente insignificante, eis que ou a conduta ou o resultado ou 

ambos é valorada negativamente, todavia, dependendo do caso concreto, não 

é merecedora de sanção penal, mormente se o agente for primário e portador 

de bons antecedentes, o que não ocorre se for reincidente ou portador de maus 

antecedentes. 

Em suma, se procurará demonstrar que ao agente reincidente ou 

portador de maus antecedentes em pequenos delitos, ou seja, frequentemente 

envolvido com a justiça penal, não se aplica o princípio de interpretação 

restritiva do tipo penal. 

 

4.1 Conduta (ou crime) absoluta e relativamente insignificante  

O crime de bagatela ou a conduta insignificante, aqui tratados como 

sinônimos, podem ser absoluta ou relativamente insignificantes. 

O crime de bagatela absolutamente insignificante seria a aplicação 

inicial do vetor de interpretação restritiva do tipo penal, excluindo, desde logo, a 

tipicidade material, pois não há falar em desvalor da conduta e do resultado ou 

de ambos; é, de fato, a real conduta desprezível, mínima, que nada representa 

no mundo jurídico. São os casos tratados pela doutrina como, por exemplo, o 

furto de um palito de fósforo, de um alfinete, um micro arranhão, a supressão 
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de um fio de cabelo, a não parada do ônibus no ponto final etc. Para estas 

situações o princípio da insignificância, que tem plena aplicabilidade no direito 

penal como verdadeiro princípio penal, opera de forma absoluta excluindo, de 

pronto, a tipicidade penal, independendo de critérios de ordem pessoal do 

agente, já que não há falar em qualquer lesão ou mesmo perigo de lesão a 

bem jurídico tutelado pela lei penal. 

Por outro lado, o crime de bagatela relativamente insignificante (este 

de apreciação pelos tribunais) se consubstanciaria naquela conduta que não 

nasce insignificante absolutamente ou porque há desvalor da ação ou do 

resultado ou de ambos, mas a pena se mostra desproporcional, já que não 

merecida ou mesmo desnecessária, atendendo a critérios tanto objetivos 

quanto subjetivos ligados ao agente, em especial, antecedência e reincidência. 

A insignificância, seja ela qual for – como já mencionado (Capítulo 1) 

–, não exclui antijuridicidade, pois a conduta continua ilícita para os demais 

ramos do ordenamento jurídico e merecedora de tutela jurídica, embora 

subtraída a intervenção do direito penal. No caso específico da insignificância 

relativa, há efetiva violação do bem protegido pela norma penal, como nos 

casos que chamamos de factíveis ou de conhecimento jurisprudencial, e não 

há falar em exclusão de tipicidade para tais situações. Resta, então, tratar tais 

situações como excludentes de culpabilidade (lato sensu) ou de 

responsabilidade em virtude da (des)necessidade da pena, levando sempre em 

conta as condições pessoais do autor do fato.127 

Guaracy Rebelo cita Maurício Antonio Ribeiro Lopes para o qual há 

duas espécies de insignificância: a propriamente dita (ou absoluta) e a relativa. 

Pela primeira o fato de tão ínfimo não chega a representar valoração digna de 

tutela penal, ou seja, não há juízo de reprovação. Na segunda, a conduta, 

apesar de típica, tem sua antijuridicidade esvaziada, vale dizer,  

“a insignificância relativa concerne ao fato que, embora em si 
não seja um delito de bagatela, é irrelevante quando 
comparado a outro perseguido pelo autor. Isso pode acontecer 
quando a propositura da ação penal possa trazer até maiores 

                                                 
127

 Conforme estudado no tópico 1.5 referente à natureza jurídica. 
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prejuízos ou desvantagens à sociedade do que o simples 
arquivamento do processo”.128 

 

Abel Cornejo, tratando da insignificância como eximente de pena, 

tendo em conta a proporcionalidade que deve haver entre a gravidade da 

conduta e a sanção a ser aplicada, entende que  

“(...) hay tipicidad, por cuanto la conducta contiene todos los 
elementos configurativos del tipo penal, pero por tratarse de un 
hecho, nimio, irrelevante o insignificante, no se hace merecedor 
de uma sanción”.129 

 

Krümpelmann, citado por Odone Sanguiné, indica como critérios 

para aferição da insignificância, além da “gravidade do dano (o desvalor do 

evento)” e a “modalidade da conduta (desvalor da ação)” o “grau e a 

intensidade da culpabilidade”.130 

Nesse sentido, para Silva Sanchez, é possível o reconhecimento da 

insignificância levando-se em consideração a não necessidade de pena 

criminal, tendo-se em conta o desvalor da ação, do resultado ou da 

culpabilidade. Logo, para o autor espanhol, seria possível o princípio da 

insignificância excluir a culpabilidade.131 

O que se tem, portanto, em se tratando da insignificância relativa é o 

seguinte quadro: a conduta nasce significante para o mundo jurídico, vale dizer, 

                                                 
128

 Breves considerações sobre o princípio da insignificância. Conselho da Justiça Federal. 
Centro de Estudos Judiciários. n. 10, jan.-abril de 2000, p. 64. O autor, em que pese fazer a 
diferenciação entre a insignificância absoluta e a relativa, entende que esta torna a conduta 
lícita por se tratar de excludente de antijuridicidade, o que não concordamos posto tratar-se de 
excludente de culpabilidade lato sensu levando-se em conta a desnecessidade da pena. 
129

 Trad. Livre: “Há tipicidade, porquanto a conduta contém todos os elementos configurativos 
do tipo penal, mas por se tratar de um feito irrelevante ou insignificante, não se faz merecedor 
de uma sanção” (CORNEJO, Abel. Teoria de la insignificância, op. cit., p. 73). 
130

 SANGUINÉ, Odone. Observações sobre o princípio da insignificância, op. cit., p. 45. 
131

 “Son delitos de bagatela aquellos que, aun siendo formalmente típicos, dado su limitado 
contenido delicitivo (de desvalor de acción, de desvalor de resultado o de culpabilidad) se 
consideran no merecedores de pena criminal”. Trad. Livre: “São delitos de bagatela aqueles 
que, ainda sendo formalmente típicos, dado seu limitado conteúdo delitivo (de desvalor da 
ação, de desvalor do resultado ou da culpabilidade) consideram-se não merecedores de pena 
criminal” (SILVA SANCHEZ, Jesús Maria. Delincuencia patrimonival leve: una obvervación del 
estado de la cuestión. Estudios Penales y Criminológicos. Santiago de Compostela, n. 25, p. 
333, 2005). 
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penalmente punível, já que houve ofensa ao bem tutelado pela norma penal e 

não há excludente de ilicitude, mas, por critérios atinentes ao autor do fato, tais 

como primariedade, bons antecedentes, diminuta culpabilidade (ou 

reprovação), enfim, a presença positiva das circunstâncias judiciais do art. 59 

do Código Penal, como visto, o juiz deixa de aplicar a pena por considerá-la 

desnecessária ou mesmo porque a própria propositura da ação penal seria 

mais gravosa ao sujeito do que a pena em si. 

Logo, na conduta absolutamente insignificante a ação sequer chega 

a ser considerada propriamente crime tendo em vista o reconhecimento 

imediato da insignificância – excludente de tipicidade –, ao passo que na 

infração relativamente insignificante a conduta, em que pese típica, por 

questões eminentemente de política criminal, é considerada um indiferente 

penal, em outras palavras, isenta de pena; trata-se de uma situação excludente 

de responsabilidade ou culpabilidade (lato sensu).132 

A culpabilidade (lato sensu), aqui, não deve ser vista somente como 

o “poder agir de outro modo” pelo agente, ou seja, como condição para a 

existência do crime levando em conta o conceito analítico (fato típico, ilícito e 

culpável), mas sim como medida indicativa da necessidade da pena, 

considerando as finalidades perseguidas pelo art. 59 do CP que são a 

preventiva e a retributiva.  

Ora veja, o que temos então é que as condutas absolutamente 

insignificantes – ou genuinamente insignificantes –, são aquelas realmente 

desprezíveis, que nada representam no mundo jurídico, como os exemplos 

exaustivamente citados por Roxin ou mesmo Zaffaroni (furto de alfinete, prego, 

privação da liberdade pela não parada do ônibus no ponto correto etc.). Nestas 

condutas a culpabilidade vista como merecimento de pena sequer é analisada 

na medida em que não há falar em crime, independentemente se o agente é 

multirreincidente ou portador de péssimos antecedentes. 

                                                 
132

 Como visto no item 1.5, Capítulo 1. 
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Agora, as condutas realmente tratadas pela jurisprudência133 que 

neste trabalho chamamos de “factíveis”, eis que realmente acontecem 

cotidianamente, a título de exemplo, os furtos de pequeno valor, não são 

genuinamente insignificantes, pois violam, de fato, o bem jurídico, mas a 

jurisprudência, considerando diversos valores (política criminal), notadamente, 

e principalmente, a desnecessidade de pena, além da grande ocorrência de 

crimes de massa, a superlotação carcerária e a inoperância das penas 

restritivas de direito, consideram-nas insignificantes. 

Nestas condutas o que ocorre é que o fato realmente é típico, ilícito 

e o agente culpável,134 mas deixa-se de aplicar a pena, posto que não 

necessária e desvinculada de suas finalidades e funções (preventiva e 

retributiva), considerando o fato insignificante. Em verdade, considerando a 

culpabilidade (lato sensu) como medida de pena e a presença de requisitos 

subjetivos do agente (primariedade e bons antecedentes), desvincula-se a 

pena da medida da culpabilidade “para baixo”,135 tornando o fato um indiferente 

penal.  

Portanto, nestas situações, o fato é típico e antijurídico, seu agente 

culpável, mas por circunstâncias post factum e referentes ao próprio agente o 

fato em si é considerado irrelevante e, por conseguinte, isento de pena e, como 

solução, reconhece-se a insignificância excluindo-se a culpabilidade. 

Assim, pergunta-se: porque o inverso não seria aceitável e justo? 

Em outras palavras, sendo o agente portador de maus antecedentes, ou 

reincidente ou mesmo já tendo se beneficiado com a insignificância, porque 

não, ao invés de rebaixar a culpabilidade como medida de pena tornando o fato 

um indiferente penal, mantê-la estável – como critério indicativo do 

merecimento de pena – e o agente condenado, ainda que não em pena 

                                                 
133

 Ex: “furto de cadeira de palha avaliada em R$ 91,00” (HC 96.688, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 
29.5.2009); de “aparelho celular avaliado em R$ 150,00 reais” (HC 96.496, rel. Min. Eros Grau, 
DJ 22.05.2009); “de mochila avaliada em R$ 154,57 reais” (RHC 89.624, rel. Min. Cármen 
Lúcia, DJ 7.12.2006); de “roda sobressalente com pneu de automóvel estimado em R$ 160,00 
reais” (HC 93.393, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 15.05.2009); de “roupas avaliadas em R$ 270,00 
reais” (HC 95.957, rel. Min. Celso de Mello, DJ 31.10.2008) etc. 
134

 Culpabilidade vista como fundamento da existência do injusto penal, logo, da própria pena e 
não como forma de medição da pena ser aplicada. 
135

 ROXIN, Claus. Sobre a fundamentação político-criminal do sistema jurídico-penal, op. cit., p. 
21. 
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privativa de liberdade, tendo em conta sempre, é claro, a proporcionalidade que 

deve haver entre a conduta e a sanção cominada? 

Explico, exemplificando: tomemos um simples exemplo de um 

agente que furtou uma pia de inox avaliada em R$ 95,00 reais (HC 199.812-SP 

– rel. Min. Jorge Mussi) em que foi reconhecida a incidência do vetor de 

interpretação – a insignificância da conduta ao argumento de que o bem foi 

recuperado e, em especial, que o agente não possuía antecedentes criminais. 

No caso em questão, não se há de negar que o valor do objeto subtraído não é 

insignificante, pois longe de ser irrisório, desprezível ou um nada jurídico. Em 

outras palavras, o bem jurídico, de fato, considerando o princípio da 

ofensividade, sofreu lesão. 

Todavia, o fato foi reconhecido como insignificante e indiferente 

penal por questões de política criminal, notadamente, a dispensabilidade da 

pena,136 tendo em conta, dentre outros argumentos, que o agente não possuía 

antecedentes criminais. Agora, por que não analisar questões atinentes ao 

indivíduo, em especial, reincidência e antecedentes em pequenos delitos (ou 

habitualidade) e considerar o fato um injusto penal suscetível de pena, ainda 

que não privativa de liberdade, tendo em vista a reprovabilidade do 

comportamento do agente? 

Devemos lembrar que a insignificância, não obstante chamarmos de 

princípio, é um vetor de interpretação restritiva do tipo penal que incide em 

situações concretas, e, sendo método de interpretação, nada obsta que 

considere questões subjetivas para a apreciação do caso concreto. 

Frise-se que onde está a mesma razão está o mesmo direito.  

Sustenta-se que critérios subjetivos (reincidência e antecedentes – 

tratados neste trabalho) por serem atinentes à culpabilidade, não como 

elemento normativo integrante do conceito analítico de crime, mas sim como 

medida de pena necessária e suficiente para reprovação do crime, não podem 

ser aferidos quando da análise da tipicidade137 para o reconhecimento da 

                                                 
136

 Sempre tendo em conta suas finalidades. 
137

 Uma vez que o princípio da insignificância, de fato, é causa excludente da tipicidade. 
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insignificância pois haveria confusão conceitual e, porque, o reconhecimento 

deste vetor interpretativo (insignificância) independe de critérios subjetivos 

ligados ao agente. 

Nesse sentido é a crítica de Luiz Luisi a um acórdão do Supremo 

Tribunal Federal que afastou a insignificância da conduta levando em conta a 

vida pregressa do autor do fato:  

“É por demais sabido que se inexistente a tipicidade, as 
circunstâncias presentes no contexto fático, e a vida pregressa 
do indiciado, não têm o condão de dar matiz criminal ao fato. 
Uma lesão insignificante a um bem jurídico, mesmo que seja 
de autoria de um celerado, reincidente na prática dos mais 
graves delitos, não faz com que ao mesmo se possa atribuir a 
prática de crime. A vida pregressa, os antecedentes, por mais 
‘hediondos’ que sejam, não podem levar a tipificação criminal 
de uma conduta que, por ter causado insignificante dano a um 
bem jurídico tutelado, não lhe causou uma lesão relevante. 
Somente após se entender tipificado o fato, é que se podem 
considerar as circunstâncias que o cercaram e a vida 
pregressa de seu autor, para efeito de se aferir sua 
culpabilidade, e a consequente dosagem da pena”.138 

 

Contudo, se havendo uma conduta que não nasceu insignificante, 

mas, posteriormente, por questões posteriores ao fato e por critérios favoráveis 

ao agente (primariedade e bons antecedentes), tornou-se insignificante, diante 

da dispensabilidade da pena e, por isso, reconhece-se a insignificância relativa, 

porque o inverso não é possível? Ou seja, desde logo, analisam-se critérios 

subjetivos (primariedade e antecedentes) para verificar se o fato é ou não 

insignificante, sendo o agente portador de critérios pessoais negativos, aplica-

se-lhe a pena. E mais, anote-se, tais critérios são analisados quando do juízo 

de culpabilidade (lato sensu) e não como juízo de tipicidade. 

Destarte, verifica-se se a culpabilidade deve ser rebaixada e 

considerar o fato insignificante ou se deve ser mantida e o agente condenado, 

ainda que não em pena privativa de liberdade, já que a pena, como resposta do 

                                                 
138

 LUISI, Luis. O princípio da insignificância e o pretório excelso [Comentários de 
jurisprudência]. Boletim IBCCRIM. Jurisprudência. São Paulo, v. 6, n. 63, p. 227, fev. 1998. 
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direito penal, no caso, é necessária tendo em conta suas finalidades e funções 

(preventiva e retributiva). 

Tal vedação não nos parece lógica, mesmo porque se é possível 

posteriormente reconhecer a insignificância relativa para um fato que nasceu 

significante porque o agente é, p. ex., primário e portador de bons 

antecedentes, por que não, desde logo, tendo em conta a necessidade da paz 

pública e coexistência (finalidade preventiva) – vistas abaixo – verificar que o 

fato praticado pelo agente reincidente ou portador de antecedentes em 

pequenos delitos não é insignificante e permitir a persecução penal? 

Se, posteriormente, conclui-se que a intervenção do direito penal é 

desnecessária, sobretudo a aplicação da pena ao autor do fato, o inverso 

também é admissível, vale dizer, a intervenção penal é necessária, pois o 

agente é reincidente e portador de maus antecedentes, o que denota que seu 

comportamento é antissocial e reprovável e, ainda, faz da prática de pequenos 

delitos seu meio de vida, ou seja, algo habitual. 

E mais, na insignificância relativa a subordinação deste princípio à 

análise da culpabilidade – lato sensu – (antecedentes e reincidência) busca 

afastar este vetor interpretativo daquele que reiteradamente pratica condutas 

de pequena expressão, para que não se passe à sociedade um sentimento de 

impunidade e ao agente, por sua vez, a ideia de que a conduta mínima é uma 

forma de se fugir aos ditames da lei penal. 

Esta análise inicial referente aos critérios subjetivos (reincidência e 

antecedentes) nos parece plenamente possível até porque, por arremate, 

quando o juiz analisa o caso concreto, até por questões de justiça, inclusive 

para concessão de benefícios, sejam eles penais ou processuais, já faz uma 

análise antecipada de eventual pena a ser aplicada, e, assim, nada obsta que 

considere a reincidência e os antecedentes para aferição da reprovabilidade do 

comportamento e, por sua vez, o afastamento (ou não) da insignificância da 

conduta. 
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4.1.1 Insignificância própria e imprópria 

Como já salientado no transcorrer deste trabalho, entendemos que 

conduta insignificante ou delito de bagatela são sinônimos. Ainda que 

semanticamente possa haver diferença em ambos, já que a insignificância é 

atinente a situações que afastam a incidência da lei penal por atipicidade e 

delito de bagatela, por sua vez, seria uma designação da própria conduta 

insignificante, ambos se referem à mesma situação, ou seja, não punição de 

condutas consideradas mínimas.  

Esta classificação entre próprio e impróprio guarda relação com a 

previsão legislativa do tipo penal. Francesco Palazzo  

“(...) distingue el delito de bagatela proprio del improprio. El 
primero aparece ‘en una previsión legislativa que contiene em 
abstracto la insignificância’; el segundo vendrá constituido ‘por 
um hecho que en general no resulta insignificante, pero que se 
revela en concreto como un hecho de escasa relevancia”.139 

 

Teresa Armenta Deu, a seu turno, em nota de rodapé, deixa assente 

que:  

“Como ya se indicó al principio (Vid.Supra.p.1), se establece 
esta denominación para diferenciar dos grupos de delitos 
bagatela: los que se consideran ‘próprios’, caracterizados por 
ofrecer, desde la perspectiva del legislador, naturaleza de 
‘microvaloraciones’ sancionados, consecuentemente, con 
multas y no con penas; y aquéllos denominados ‘improprios’, 
que suponen subespécies de delitos leves y que, 
precisamente, por conllevar manifestaciones menores de 
infracciones graves, se les aplica el adjetivo de ‘bagatela’”.140 

                                                 
139

 Trad. Livre: “(...) distingue o delito de bagatela próprio do impróprio. O primeiro aparece em 
uma previsão legislativa que contém em abstrato a insignificância; o segundo virá constituído 
por uma conduta que em geral não resulta insignificante, mas que se revela em concreto como 
uma ação de escassa relevância” (PALAZZO, Francesco, apud, TRILLO NAVARO, Jesús 
Pórfilo. Criminalidad de bagatela: descriminilización garantista. Revista de Derecho Penal, 
Procesal y Penitenciário. n. 51, año V, julio-agosto 2008, p. 23).  
140

 Trad. Livre: “como já se indicou no início (vid. Supra.p.1), estabelece-se esta denominação 
para diferenciar dois grupos de delitos de bagatela: os que se consideram ‘próprios, 
caracterizados por oferecer, desde a perspectiva do legislador, a natureza de microvalorações 
sancionados, consequentemente com multas e não com penas; e aqueles denominados 
‘impróprios’, que supõe subespécies de delitos leves e que, precisamente, por implicar 
manifestações menores de infrações graves, aplica-lhes o adjetivo de bagatela” (Criminalidad 
de bagatela y principio de oportunidade: Alemania y España, op. cit. p. 31). 
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Krümpelman, por sua vez,  

“distingue o crime de bagatela próprio (ou independente) do 
impróprio (ou dependente), salientando que o primeiro é, por 
natureza, de escassa lesão social (mesmo quando se 
consuma), enquanto o segundo o é porque não chegou a 
produzir o dano social que poderia ter produzido (hipótese de 
alguma tentativa de um delito grave, por exemplo). O primeiro 
deriva de uma microvalorização legislativa enquanto o segundo 
é uma manifestação menor de um delito grave”.141 

 

Assim, a insignificância própria seria aquela conduta tipificada como 

“delitos leves”, a exemplo das contravenções penais e hoje o que se considera 

infração de menor potencial ofensivo segundo a previsão do art. 61 da Lei 

9.099/95.142 

Já a insignificância imprópria, por sua vez, seria a conduta “não 

leve”, mas sim “grave” que gera um resultado desprezível pela lei penal. 

Por fim, frise-se que a insignificância absoluta ou relativa não leva 

em consideração eventual gravidade ou não do tipo penal, mas sim se houve 

ou não violação ao bem tutelado pela norma penal, motivo pelo qual tais 

conceitos se diferenciam.  

 

4.2 Autotutela e insignificância 

Não é de hoje o aumento da criminalidade de massa e, talvez, um 

dos motivos para aplicação do princípio da insignificância de modo indiferente, 

seja para os primários e portadores de bons antecedentes, seja para os 

reincidentes ou portadores de maus antecedentes, em situações que, 

entendemos, não podem ser consideradas ninharias ou mesmo desprezíveis. 

                                                 
141

 GOMES, Luiz Flávio. Tendências político-criminais quanto à criminalidade de bagatela. 
Universitas, São José do Rio Preto, v. 2, n. 2, dez. 1992, p. 25. 
142

 Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta 
Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 
(dois) anos, cumulada ou não com multa. 
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Como observa a professora Teresa Armenta Deu143 a criminalidade 

de massa aumentou na Europa a partir das guerras mundiais, em especial a 

partir da segunda, tendo em vista as condições sociais em que referido 

continente se encontrava com o final do conflito bélico. 

No Brasil, em que pese não ter havido guerras, as condições sociais 

sempre foram lamentáveis. Mesmo hoje ocupando a 6ª economia do mundo144 

ainda ocupa a 84ª posição na consideração do Índice de Desenvolvimento 

Humano – IDH.145 

Este quadro, como não poderia deixar de ser, acarreta o incremento 

da violência consistente na prática de pequenos delitos em massa, 

notadamente, crimes patrimoniais. 

Entretanto, não há dúvidas de que, se o Estado estiver ausente, em 

outras palavras, se considerar sempre a conduta praticada pelo sujeito 

insignificante tal poderá vir a acarretar reação de autotutela pela própria vítima, 

o que traria, além de uma desorganização social, o incremento inevitável da 

própria violência já que não é de hoje que violência gera mais violência.146 

Como já visto o princípio da insignificância tem raízes político-

criminais inspiradas nas lições de Roxin.  

Não se nega a existência, atualmente, de um direito penal mínimo, é 

dizer, o direito penal somente deve intervir nas situações em que outros ramos 

do direito mostrarem-se inoperantes. O direito penal é a ultima ratio tendo em 

vista seu caráter fragmentário, somente intervindo em relação aos ataques 

graves aos bens jurídicos considerados importantes, ou seja, aqueles que, 

extraídos da Constituição Federal, são destinados a garantir a autorrealização 

do ser humano e a sua felicidade, como já salientado alhures. 

                                                 
143

 ARMENTA DEU, Teresa. Criminalidad de bagatela y principio de oportunidade: Alemania y 
España, op. cit. p. 23. 
144

 Disponível: <http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2011/12/26/brasil-supera-o-
reino-unido-e-e-a-sexta-economia-do-mundo.jhtm>. Acesso em: 13.01.2012, às 16:01. 
145

 Disponível: <http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/11/brasil-ocupa-84-posicao-entre-187-
paises-no-idh-2011.html>. Acesso em: 13.01.2013, às 16:06. 
146

 Frise-se que a conduta aqui tratada seria a relativamente insignificante merecedora ou não 
de pena, já que a conduta absolutamente insignificante, além de não ser apreciada pelos 
tribunais, exclui, de início, a tipicidade penal. 

http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2011/12/26/brasil-supera-o-reino-unido-e-e-a-sexta-economia-do-mundo.jhtm
http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/afp/2011/12/26/brasil-supera-o-reino-unido-e-e-a-sexta-economia-do-mundo.jhtm
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/11/brasil-ocupa-84-posicao-entre-187-paises-no-idh-2011.html
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/11/brasil-ocupa-84-posicao-entre-187-paises-no-idh-2011.html
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Contudo, sua intervenção em certas condutas tem por finalidade 

possibilitar a coexistência social, como se verá mais adiante, mediante a 

proteção dos bens jurídicos.  

Nos casos dos reincidentes e portadores de maus antecedentes em 

pequenos delitos (ou criminosos habituais) que pratiquem um fato que, em 

tese, é considerado insignificante,147 mas factível,148 surge sempre um conflito 

de interesses, qual seja, considerar sempre a conduta isenta de sanção ou 

penalizar, ainda que não com pena privativa de liberdade, em atenção à 

proporcionalidade que existe entre o desvalor da conduta e a privação da 

liberdade, para se evitar a repetição do ato e não gerar sentimento de 

impunidade.149 

E mais, como fica aquela pessoa que já foi vítima de determinado 

crime, por mais de uma oportunidade, que foi considerado insignificante? Em 

outras palavras, como fica a vítima que em outras circunstâncias já foi vítima 

do mesmo delito e, às vezes, praticado pela mesma pessoa? 

Enrique Garcia Vitor pensando nas vítimas que sofrem frequentes 

ataques considerados insignificantes aos seus bens jurídicos, tendo em vista a 

intervenção mínima do direito penal, faz os seguintes questionamentos: O 

princípio sempre se orientará a preservar a coexistência – ultima ratio da 

punição – ou suporá, em determinadas ocasiões, sua admissão um menoscabo 

a própria coexistência? Nesta hipótese a segurança jurídica não estaria 

comprometida? 

Em resposta afirma que a admissão nesses casos pode significar 

um momento de injustiça; e mais, a admissão do princípio em tela em se 

                                                 
147

 Ex: furto de “cadeiras de palha avaliadas em R$ 91,00” (HC 96.688, rel. Min. Ellen Gracie, 
DJ 29.5.2009); de “aparelho celular avaliado em R$ 150,00 reais” (HC 96.496, rel. Min. Eros 
Grau, DJ 22.05.2009); “de mochila avaliada em R$ 154,57 reais” (RHC 89.624, rel. Min. 
Cármen Lúcia, DJ 7.12.2006); de “roda sobressalente com pneu de automóvel estimado em R$ 
160,00 reais” (HC 93.393, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 15.05.2009); de “roupas avaliadas em R$ 
270,00 reais” (HC 95.957, rel. Min. Celso de Mello, DJ 31.10.2008) etc. 
148

 Não são situações irreais como furto de alfinete ou de palito de fósforos. 
149

 Atendendo, assim, às finalidades retributivas e preventivas do art. 59 do Código Penal. 
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tratando de frequentes ataques poderia significar uma permissão para a 

conduta repetitiva.150 

Em apoio a sua resposta, cita Bacigalupo e Hullsman nesses 

termos:  

“Los comportamientos que se definen como criminalidad de 
bagatela, no son, necesariamente, menos dañosos y 
inquietantes para el afectado directamente por ello, 
especialmente cuando tienen frecuencia importante”.151 

 

Não há dúvidas de que, se o Estado estiver sempre ausente, em 

outras palavras, se considerar sempre a conduta praticada pelo sujeito 

insignificante, ou seja, sem qualquer persecução penal, tal poderá vir acarretar 

a reação de autotutela pela própria vítima, o que traria, além de uma 

desorganização social, o incremento inevitável da violência e a descrença em 

eventual finalidade intimidatória da pena (preventiva). Somente assim se 

poderia evitar a autotutela pela própria vítima.  

Teresa Armenta Deu, tratando da criminalidade massificada 

considerada de bagatela e sua relação com a necessidade de imposição de 

pena e a falta de segurança que acarreta tendo em vista possíveis reações de 

autotulela, faz dois questionamentos, nos seguintes termos: 

“la desvalorización del D. penal en cuanto, de un lado, dichos 
delitos por su habitualidad pueden afectar a una inmensa 
mayoría de ciudadanos, impidiendo una reacción intimidatoria 
y, de outro, porque restanto la inmensa mayoría de los mismos 
por descobrir, el efecto amenazador de la pena queda 
prácticamente eleminado”. 

                                                 
150

 “En princípio surge una respuesta afirmativa, puesto que la insignificancia, como criterio de 
atipicidad, de adecuación o de merecimento de pena, pude trasuntar un momento de injustiça”. 
Trad. Livre: “Em princípio surge uma resposta afirmativa, posto que a insignificância, como 
critério de atipicidade, de adequação ou de merecimento de pena, pode representar um 
momento de injustiça” (Principio de insignificancia, delitos experimental y agente provocador, 
legalizacion de la droga?, responsabilidad de las personas juridicas, obligatoriedad de la 
jurisprudencia plenária, op. cit. p. 33). 
151

 Trad. Livre: “os comportamentos que se definem como criminalidade de bagatela, não são, 
necessariamente, menos danosos e inquietantes para o afetado diretamente por ele, 
especialmente quando têm frequência importante” (Principio de insignificancia, delitos 
experimental y agente provocador, legalizacion de la droga?, responsabilidad de las personas 
juridicas, obligatoriedad de la jurisprudencia plenária, op. cit., p. 33). 
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Ainda menciona,  

“La protección del bien jurídico, ya que, por más que se 
argumente la falta de importancia del delito bagatela tomado en 
su individualidad, el hecho es que, de forma masificada, acaba 
convirtiéndose en cualquier cosa menos ‘una bagatela’. Así, por 
citar un ejemplo, se señala que los daños ocasionados por esta 
forma de criminalidade en los grandes almacenes de la RFA 
alcanzan los sesenta millones de marcos al año. Al lado de 
este efecto negativo, de índole económica, se presenta otro 
peligro, atañente a la falta de seguridad que en la ciudadanía 
puede provocar la no persecución de estos hechos, con el 
conseguiente efecto de eventuales reacciones de autotutela”.152  

 

Logo, não há dúvida que o reconhecimento indiscriminado do 

princípio da insignificância em favor daqueles indivíduos que são reincidentes 

em pequenos delitos ou mesmo, ainda que não reincidentes por questão 

temporal, dele já se beneficiaram, estando ausente o Estado, gera sentimento 

de insegurança e impunidade o que pode acarretar reação pela própria vítima 

ofendida, o que, por óbvio, deve ser evitado. 

 

4.3 “Antecipação” da análise do juízo de culpabilidade (lato sensu) e 

coexistência 

A antecipação dos critérios típicos da aplicação da pena 

(reincidência e antecedentes) para a aferição do que é insignificante ou não, 

nada mais é do que evitar a aplicação em abstrato do vetor de interpretação. 

                                                 
152

 Trad. Livre: “a desvalorização do D. penal enquanto, de um lado, ditos delitos por sua 
habitualidade podem afetar a uma imensa maioria de cidadãos, impedindo uma reação 
intimidatória e, de outro, porque restando a imensa maioria dos delitos por descobrir, o efeito 
ameaçador da pena fica praticamente eliminado”. Ainda, “A proteção do bem jurídico, já que, 
por mais que se argumente a falta de importância do delito de bagatela tomado em sua 
individualidade, o fato é que, de forma massificada, acaba se convertendo em qualquer coisa 
menos ‘uma bagatela’. Assim, por citar um exemplo, se assinala que os danos ocasionados por 
esta forma de criminalidade nos grandes armazéns da RFA alcançam os sessenta milhões de 
marcos ao ano. Ao lado deste efeito negativo, de índole econômica, se apresenta outro perigo, 
correspondente a falta de segurança que nos cidadãos pode provocar a não persecução 
destas condutas, com o conseguinte efeito de eventuais reações de autotutela” (Criminalidad 
de bagatela y principio de oportunidade: Alemania y España, op. cit. p. 24). 
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Em outras palavras, o princípio da insignificância deve ser aferido no 

caso em particular (concreto) evitando-se com isto a generalidade da norma.  

O juiz,153 que é o aplicador de tal princípio, deve levar a 

individualidade do caso à sentença; vale dizer, não se pode, de modo geral, 

afirmar que reincidência e maus antecedentes (em pequenos delitos) em nada 

interferem na verificação da conduta como insignificante ou não.  

O aplicador da lei deve estabelecer o que é justo em concreto e não 

estabelecer uma fórmula genérica no que é aplicável ou não o instituto. O juiz, 

a seu turno, deve ser prudente e ter em conta as reações em cadeia de suas 

decisões e os efeitos colaterais que elas podem acarretar.154  

Logo, não é possível considerar, no plano concreto, que a conduta 

praticada por um agente reincidente ou mesmo portador de maus antecedentes 

em pequenos delitos seja ínfima, sem repercussão penal, salvo se se tratar de 

conduta que reputamos absolutamente insignificante, a qual não é tratada pela 

jurisprudência. Tal sendo feito, os reflexos da decisão judicial poderão ser 

catastróficos numa sociedade, ainda mais em se tratando de pequena cidade. 

A finalidade do direito penal, dentre outras, é “assegurar a 

coexistência”155 entre as pessoas que são as destinatárias da lei e do conteúdo 

da norma. 

Por tal motivo, esta coexistência é garantida, de modo geral, quando 

não se considera insignificante a conduta praticada por aquele que já infringiu a 

lei penal anteriormente, ainda mais de forma igual ou semelhante. 

                                                 
153

 “La delimitación del âmbito de aplicación de la eximente queda, entonces, en manos del 
juez, de la misma manera que ocurre con cualquier outro instituto de derecho penal. Para 
delimitar el âmbito de aplicacción de la insignificancia, el juez deverá ponderar el conjunto de 
circunstancias que rodean la acción, a fin de establecer si la finalidad abarca la produción de 
peligros o lesiones relevantes para el bien jurídico o solo afectaciones ínfimas”. Trad. Livre: “A 
delimitação do âmbito de aplicação da eximente fica, então, nas mãos do juiz, da mesma 
maneira que ocorre com qualquer outro instituto de direito penal. Para delimitar o âmbito de 
aplicação da insignificância, o juiz deverá ponderar o conjunto de circunstâncias que rodeiam a 
ação, a fim de estabelecer se a finalidade abarca a produção de perigos ou lesões relevantes 
para o bem jurídico ou somente afetações mínimas” (CORNEJO, Abel. Teoría de la 
insignificancia. 1.ª ed. Buenos Aires: Ad-Hoc, 1997, p. 70). 
154

 Idem, p. 78. 
155

 Idem, p. 63. 
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A pensar de outro modo (a conduta sempre insignificante 

independendo de pressupostos subjetivos) estar-se-ia, na verdade, 

incentivando que a vítima fizesse “justiça própria”, como salientado no item 

anterior, e o agente, por sua vez, que reiterasse a prática do delito, ou dos 

delitos se forem de espécies diferentes. 

Aqui cabe uma observação: não se está pregando a aplicação 

indiscriminada de pena privativa de liberdade, muito pelo contrário, mas sim a 

não consideração do fato, aquele que chamamos de factível (relativamente 

insignificante), como indiferente penal. 

Tratando do alcance do princípio da insignificância Guaracy Rebelo 

afirma que:  

“Na aplicação prática do princípio, deve-se agir com cautela, 
considerando-se insignificante aquilo que realmente o é, 
sempre observadas as circunstâncias objetivas e subjetivas 
que circundam o caso concreto, impedindo-se o 
desvirtuamento do real alcance do instituto e transformação de 
seu conteúdo em porta aberta para a impunidade”.156 

 

Logo, a “antecipação” das circunstâncias judiciais (reincidência e 

antecedentes) quando da aferição do que é merecedor de pena ou não é 

medida necessária para, acima de tudo, se fazer justiça no caso concreto, 

evitando, com isto, a guerra de todos contra todos, como já salientado. 

A lei – por si só – não é capaz de prever todas as possibilidades de 

condutas que o ser humano pratica. Ela apenas diz, p. ex., que subtrair para si 

ou para outrem determinado bem móvel, sem violência ou grave ameaça, é 

crime de furto, na medida em que houve violação ao bem jurídico patrimônio de 

terceiro. 

Ela não diz que o furto de tal ou qual coisa, de tal ou qual valor, 

praticado por esse ou aquele indivíduo, é crime ou não. Essa é tarefa do 

Estado-juiz. Ela apenas prevê o furto e, indiretamente, como comando 

                                                 
156

 Breves considerações sobre o princípio da insignificância. Conselho da Justiça Federal. 
Centro de Estudos judiciário. n. 10, jan.-abril de 2000, p. 63-64. 



91 
 

normativo, diz que o patrimônio de todos é protegido e isto como forma de se 

garantir a existência harmônica das pessoas, como um valor superior ao 

direito, qual seja, a paz e a justiça. 

Pois bem. Em se tratando de conduta repetida pelo indivíduo, seja 

ele reincidente ou portador de maus antecedentes – ou criminoso habitual em 

pequenos delitos, este valor superior (paz) deixa de ser observado. Logo, a 

finalidade do direito deixa de ser alcançada. Assim, o caminho é considerar a 

conduta como ilícita, antijurídica e culpável.157 

Portanto, além do desvalor da conduta, do resultado ou de ambos, 

deve ser analisada a reprovabilidade do comportamento, levando em conta a 

presença ou não de critérios subjetivos atinentes ao autor do injusto penal, 

ainda mais porque de rigor se levar em conta a questão da necessidade de 

manutenção da paz social. 

 

4.4 Coexistência, reprovabilidade escassa e princípio da oportunidade 

(visão alemã)158 

Tratando Teresa Armanta Deu do princípio da oportunidade na 

legislação alemã como uma forma de exceção ao princípio da legalidade, e 

mesmo da obrigatoriedade da ação penal, em infrações consideradas 

“bagatelarias”, ou seja, de pequena e média criminalidade, elenca critérios para 

se aferir se deve ou não ser consideradas tais condutas como bagatelas; em 

outras palavras, se deve ou não haver a persecução penal de tais 

comportamentos criminosos. 

                                                 
157

 Abel Cornejo afirma: “A ação tem que ser valorada não somente ante a lei que 
ordinariamente se limita a descrevê-la, senão ante a norma que essa lei pressupõe. Quando o 
resultado desse exame afirma a existência de um conflito entre o fim que o direito persegue e a 
conduta em si, dizemos, que o fim é uma conduta ilícita e antijurídica. O valor total do direito 
não pode ser dado pelo direito mesmo, senão por um princípio superior a ele” (Teoría de la 
insignificância, op. cit., p. 80 – trad. livre). 
158

 Para mais detalhes sobre o princípio da oportunidade e as condutas insignificantes ou 
bagatelares na Alemanha e em outros países, ver GOMES, Luiz Flávio. Tendências político-
criminais quanto à criminalidade de bagatela. Universitas, São José do Rio Preto, v. 2, n. 2, p. 
23-35, dez. 1992. 
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Os critérios, e o que nos interessa tendo em conta a finalidade deste 

trabalho, dizem respeito a reprovabilidade escassa do comportamento e a falta 

de interesse público na persecução penal, previstos no parágrafo 153, StPO da 

lei processual penal da Alemanha.  

Este parágrafo, introduzido na legislação processual tinha três 

objetivos: a) oferecer uma solução ao controle da criminalidade de bagatela; b) 

procurar uma maior celeridade judicial; c) e evitar, em delitos como este, o 

efeito estigmatizante do cumprimento da pena.159 

Citando lições de autores alemães, para se aferir a culpabilidade 

escassa, segundo a doutrinadora catalã, é de rigor verificar se há ou não 

situações (atenuantes ou mesmo privilégios) que reduziriam a pena. Ainda, 

circunstâncias (objetivas ou subjetivas) que sejam favoráveis ao acusado, 

como sua finalidade na prática do crime, seu caráter, grau de lealdade, tipo de 

execução do crime, consequências da conduta, a vida anterior do autor, suas 

relação pessoais e sociais e seu comportamento posterior após o crime. Nesse 

sentido afirma: 

“cabe considerar la culpabilidade como ‘escasa o insignificante’ 
cuando puede quedar situada por debajo de la línea intermedia 
común de supuestos de hecho similares. Así se pone de 
manifiesto en las citadas directrizes, que deben considerar 
todas y cada una de las circunstancias del hecho, si bien – ante 
el caso de que muchas de ellas pueden ser sentido opuesto – 
no señalan la prioridade que debe seguirse en su aplicación. 
Conviene indicar, finalmente, que la confesión no debe en 
ningún caso ser apreciada como indicativo de insignificancia en 
la culpabilidade, del mismo modo que no debe servir en 
absoluto para que se aplique con mayor facilidade el pgf. 153 
StPO”.160  

 

                                                 
159

 ARMENTA DEU, Teresa. Criminalidad de bagatela y principio de oportunidade: Alemania y 
España, op. cit. p. 107. 
160

 Trad. Livre: “cabe considerar a culpabilidade como ‘escassa ou insignificante’ quanto pode 
ficar situada debaixo da linha intermediária comum de supostos feitos similares. Assim, se põe 
de manifesto nas citadas diretrizes, que devem considerar todas e cada uma das 
circunstâncias do feito, se bem – ante o caso de que muitas delas podem ser em sentido 
oposto – não assinalam a prioridade que deve se seguir em sua aplicação. Convém indicar, 
finalmente, que a confissão não deve em nenhum caso ser apreciada como indicativo de 
insignificância na culpabilidade, do mesmo modo que não deve servir em absoluto para que se 
aplique com maior facilidade o parágrafo 153 da StPO” (Idem, p. 109-110). 
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Para entender melhor o que se entende por “culpabilidade escassa” 

afirma a professora Catalã que deve se somar a este conceito o de falta de 

interesse público na persecução do delito, ou seja:  

“(...) existe interés público cuando la paz jurídica se ve 
prejudicada por encima del ‘círculo vital’ del prejudicado y la 
persecución penal se constituye en un objetivo actual de la 
generalidad”.161 

 

Em outras palavras, ao lado da culpabilidade escassa, que para sua 

verificação utiliza-se de critérios típicos da aplicação da pena, e ao lado de 

análises sobre o próprio autor (requisitos subjetivos), deve-se verificar se a 

continuidade do processo (ou sua extinção) levaria à quebra da confiança da 

comunidade no direito, levando, por conseguinte, à prática de mais delitos. 

“(...) la falta de reacción jurídica ante tales comissiones podría 
provocar un grave quebranto de la confianza de la comunidade 
en el derecho. Desde la perspectiva de la prevención especial, 
el interés público se justifica, generalmente, cuando la falta de 
sanción provocará previsiblemente la comisión de más hechos 
delictivos”.162 

 

Portanto, analisando-se os pressupostos do parágrafo 153 da StPO 

mais a ausência de interesse público na persecução, torna-se desaconselhável 

o arquivamento do processo. Reprovabilidade escassa, repita-se,  

“son casos de culpabilidad mínima en los que se considera que 
la persecución penal puede carecer del fundamento y donde no 
existe interés público en la misma. Asimismo, aquellos 
supuestos en que, según la regulación, cabe prescindir de la 
aplicación de la pena”.163 

                                                 
161

 Trad. Livre: “existe interesse público quando a paz jurídica se vê prejudicada apesar do 
‘círculo vital’ do prejudicado e a persecução penal se constitui no objetivo atual da maioria” 
(Idem, p. 110). 
162

 Trad. Livre: “(...) a falta de reação jurídica diante de tais comissões poderia provocar uma 
grave quebra da confiança da comunidade no direito. Desde a perspectiva da prevenção 
especial, o interesse público se justifica, geralmente, quando a falta de sanção provocará 
previsivelmente a comissão de mais feitos delitivos” (Idem, p. 111). 
163

 Trad. Livre: “são casos de culpabilidade mínima em que se considera que a persecução 
penal pode carecer de fundamento e onde não existe interesse público na mesma. Assim 
mesmo, aquelas hipóteses em que, segundo a regulação, cabe prescindir da aplicação da 
pena” (Idem, p. 46). 
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Para Teresa Armenta Deu, verificado que a conduta possui 

reprovabilidade mínima, isto considerando, além de requisitos objetivos 

próprios do comportamento, requisitos subjetivos atinentes somente à pessoa, 

e que não há interesse público na persecução penal, eis que referido 

comportamento não coloca em cheque a paz jurídica, o Ministério Público pode 

deixar de oferecer a ação penal. Assim,  

“si el processo tuviera como objeto un delito castigado con 
pena privativa de liberdade mínima inferior a un año, podrá la 
Fiscalía prescindir de la persecución, con la aprobación del 
Tribunal competente para la apertura del procedimiento 
principal, cuando la culpabilidad del autor fuera considerada 
ínfima y no existiera interés público en la persecución (...)”.164 

 

Ainda, corroborando o quanto previsto no parágrafo 153 do 

ordenamento processual da República Federal Alemã, como argumento a 

justificar o preceito, afirma a doutrinadora que o Código de Processo Penal 

português de 17.02.1987 translada a disposição do parágrafo 153ª do Código 

Alemão, ou seja, a possibilidade de substituir a imposição de pena, havendo 

acordo entre as partes, com anuência do juiz, por cumprimento de ordens ou 

condições (ex. reparação dos danos; pagamento de determinada quantia a 

instituição de caridade; ou cumprimento de obrigações alimentícias). Em nota 

de rodapé, afirma  

“Para que proceda la suspensión provisional del processo y la 
imposición sustitutiva de las condiciones y mandatos deben 
concurrir las seguientes circunstancias: 1) que el delicto sea 
punible con pena de prisión no superior a tres años o con 
sanción diferente de prisión; 2) que así lo acuerden el fiscal, el 
órgano jurisdicional y el acusado; 3) que el acusado carezca de 
antecedentes; 4) que la culpa sea disminuída y; 5) que la 
imposición de las condiciones se consideren beneficiosas 
atendendo a las reglas de prevención del caso. (Art. 281 

                                                 
164

 Trad. Livre: “se o processo tiver como objeto um delito castigado com pena privativa de 
liberdade mínima inferior a um ano, poderá o Ministério Público prescindir da persecução, com 
a aprovação do Tribunal competente para a abertura do procedimento principal, quanto a 
culpabilidade do autor fora considerada ínfima e não existir interesse público na persecução” 
(Idem, p. 182). 
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Código de Procceso Penal). No cabe duda respecto ao 
paralelismo de este precepto respecto del pgf.153ª StPO”.165 

 

A doutrinadora considera, junto com outros autores espanhóis, e cita 

Bacigalupo, um benefício o uso do princípio da oportunidade, dentro de uma 

perspectiva de política criminal, considerando a tendência do direito penal a 

mínima intervenção, nos casos da chamada pequena e média criminalidade, 

justificando, assim, a diminuição da carga de serviço da administração da 

justiça.166 Na Alemanha:  

“se prescinde de la persecución penal por falta de intéres social 
en la misma, ser la culpabilidade mínima y la pena a imponer 
ser muy pequena (1 año). Se trata, aquí sí, de la aplicación 
procesal de las tendencias de intervención mínima del derecho 
penal, en que subsiste el reproche social ínsito en la 
contemplación del hecho como tipo delictivo, considerando, sin 
embargo, el mismo, insuficiente para poner en marcha un 
recargado aparato judicial (pgf. 153)”.167 

 

Portanto, o que se tem, segundo Teresa Armanta Deu, comentando 

a legislação alemã é o seguinte quadro: em delitos considerados pequenos, 

com pena diminuta, como afirmado, e, ainda, sendo a reprovabilidade do 

comportamento escassa e não haja interesse na persecução penal, pode o 

titular da ação deixar de propô-la e aplicar outros mecanismos de “sanção” tal 

qual existe na nossa Lei 9.099/95. 

Tal afirmação se faz apenas para ilustrar que não há óbice em se 

analisar o comportamento do sujeito, tendo em conta os critérios subjetivos de 

                                                 
165

 Trad. Livre: “para que proceda a suspensão provisória do processo e a imposição 
substitutiva das condições e ordens devem ocorrer as seguintes circunstâncias: 1) que o delito 
seja punível com pena de prisão não superior a três anos ou com sanção diferente de prisão; 
2) que assim acordem o Ministério Público, o órgão jurisdicional e o acusado; 3) que o acusado 
careça de antecedentes; 4) que a culpa seja diminuta e; 5) que a imposição das condições se 
considerem benéficas atendendo às regras de prevenção do caso (art. 281 Código de 
Processo Penal). Não cabe dúvida a respeito do paralelismo deste preceito com o do parágrafo 
153.ª StPO” (Idem, p. 223, nota 714). 
166

 Idem, p. 232. 
167

 Trad. Livre: “Se prescinde da persecução penal por falta de interesse social na mesma, ser 
a culpabilidade mínima e a pena a se impor ser muito pequena (1 ano)”. “Se trata, aqui sim, da 
aplicação processual das tendências de intervenção mínima do direito penal, no que subsiste a 
reprovação social ínsita na contemplação da conduta como tipo delitivo, não obstante, o 
mesmo, insuficiente para pôr em marcha um sobrecarregado aparato judicial” (Idem, p. 232). 
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aplicação de pena – medida de pena – (reincidência e antecedentes, o que nos 

interessa) tal como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quando 

elenca como vetores de análise: a) a mínima ofensividade da conduta do 

agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de 

reprovabilidade do comportamento. Tal análise, por sua vez, demonstra a 

reprovabilidade do comportamento do agente (“culpabilidade lato sensu”) e a 

necessidade de aplicação de pena, visando sempre às finalidades previstas no 

art. 59 do CP (retribuição e prevenção) isto em comportamentos que, de fato, 

violam o bem jurídico tutelado pela lei penal (factíveis). 

 

4.5 Adequação social e insignificância  

De início uma observação se faz importante: não se está dizendo 

que as condutas insignificantes são aceitas – ou socialmente aceitas – pelas 

pessoas por isso que isentas de pena.  

Insignificância e adequação social são coisas diversas. 

Contudo, tal qual o princípio da insignificância, segundo as lições de 

Roxin,168 a adequação social é um postulado que auxilia na interpretação do 

tipo penal para que, considerando a natureza fragmentária do direito penal, 

somente sejam realmente puníveis as condutas que, de fato, ofendam bens 

jurídicos e tornem-se socialmente reprováveis.169 

                                                 
168

 “Sob o ângulo do princípio do nullum-crimem o oposto é o correto: a saber, uma 
interpretação restritiva, que realize a função de Magna Carta e a ‘natureza fragmentária’ do 
direito penal, que mantenha íntegro somente o campo de punibilidade indispensável para a 
proteção do bem jurídico. Para tanto, são necessários princípios regulativos como a adequação 
social, introduzida por Welzel, que não é elementar do tipo, mas certamente um auxílio de 
interpretação para restringir formulações literais que também abranjam comportamentos 
socialmente reprováveis. Aqui pertence igualmente o chamado princípio da insignificância, que 
permite excluir logo de plano lesões de bagatela da maioria dos tipos: (...)” (Política criminal e 
sistema jurídico penal. Política criminal e sistema jurídico-penal. Trad. Luís Greco. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2002, p. 46-47. 
169

 Nas palavras do criador do instituto, o alemão Hans Welzel, relativamente a adequação 
social como instrumento de interpretação, afirma: “Na função dos tipos de apresentar o 
‘modelo’ de conduta proibida se põe de manifesto que as formas de condutas selecionadas por 
eles têm, por uma parte, um caráter social, quer dizer, estão referidas à vida social, mas, por 
outra parte, são precisamente inadequadas a uma vida social ordenada. Nos tipos se faz 
patente a natureza social e ao mesmo tempo histórica do Direito Penal: assinalam as formas 
de conduta que se apartam gravemente das ordenações históricas da vida social. Isto 
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Assim, tanto um como outro são recursos interpretativos que 

auxiliam o aplicador da lei a retirar do âmbito de incidência norma penal não 

somente aquelas condutas que são ínfimas, desprezíveis, vale dizer, um 

verdadeiro nada jurídico como aquelas que passaram a ser totalmente aceitas 

pela sociedade organizada dentro de um Estado de Direito. 

As condutas socialmente adequadas são aquelas que, ainda que 

lesivas a bens jurídicos, por sua utilidade e ocorrência, consideram-se lícitas. 

Trata-se de um critério de interpretação que restringe a literalidade e 

alcance dos tipos penais e que se fundamenta naquilo que não pode ser 

vontade da lei, vale dizer, na delimitação das condutas penalmente relevantes 

típicas, incluindo atividades socialmente adequadas.170 Nas palavras de 

Francisco de Assis Toledo:171 “a ‘adequação social’ exclui desde logo a conduta 

em exame do âmbito de incidência do tipo situando-a entre os comportamentos 

normalmente permitidos, isto é, materialmente atípicos”. Para Mir Puig citado 

por Assis Toledo172 “não se pode castigar aquilo que a sociedade considera 

correto”.  

A insignificância se distingue da adequação social, pois aquela não 

supõe uma aprovação social da conduta, senão sua relativa tolerância diante 

da escassa gravidade e ofensa ao bem jurídico protegido ou tutelado pela lei 

penal, ao passo que a adequação social depende primordialmente da 

aceitação da conduta – que é típica e ilícita – pela sociedade levando-se em 

                                                                                                                                               
repercute na compreensão e interpretação dos tipos que, por influência da doutrina da ação 
causal eram demasiadamente restritas, enquanto se via a essência do tipo em lesões causais 
dos bens jurídicos” (WELZEL, Hans, apud, GRECO, Rogério. Direito penal do equilíbrio: uma 
visão minimalista do direito penal, op. cit., p. 81). 
170

 “La adecuación social efectúa en las figuras delictivas creadas a partir del saber 
experimental acerca de la lesividad social, las correcciones de tipos, para mantener las normas 
penales en armonía con la vida social de la comunidad, papel que no puede cumplir el 
concepto material de delito”. Trad. Livre: “A adequação social leva a cabo nas figuras delitivas 
criadas a partir do saber experimental acerca da lesividade social, as correções de tipos, para 
manter as normas penais em harmonia com a vida social da comunidade, papel que não pode 
cumprir o conceito material de delito” (ZIPF, Heinz, apud, GARCÍA VITOR, Enrique. Planteos 
penales: principio de indignificancia, delitos experimental y agente provocador, legalizacion de 
la droga?, responsabilidad de las personas juridicas, obligatoriedad de la jurisprudencia 
plenária, op. cit., p. 25). 
171

 Princípios básicos de direito penal, op. cit. p. 132. 
172

 Idem, p. 132. 
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consideração razões sociais, ou seja, a tradição, cultura e os costumes de um 

povo em determinado período histórico. 

A conduta tipificada em lei, por assim o ser, já é penalmente 

relevante, contudo, em relação à adequação social “certas ações em si típicas 

carecem de relevância por serem correntes no meio social”,173 mas isso não 

significa que sejam atípicas, como o são as condutas consideradas 

insignificantes (absolutamente). 

Nesse sentido, vale citar as lições de Muñoz Conde, segundo o qual  

“(...) confundem-se com esta teoria da adequação social dois 
planos distintos e com diversa transcendência: o social e o 
jurídico. Certamente, o que é socialmente adequado, isto é, os 
comportamentos habituais na sociedade, aceitos e praticados 
pela maioria, não devem ser geralmente típicos, ou seja, 
penalmente relevantes. Mas sucede muitas vezes que existe 
uma defasagem entre o que as normas penais proíbem e o que 
socialmente se considera como adequado. Esta defasagem 
podem (sic) conduzir, inclusive, à sua derrogação formal, mas, 
enquanto isto não ocorrer, não se pode admitir que a 
adequação social seja uma causa de exclusão da tipicidade. O 
que a adequação social pode ser é um critério que permita, em 
alguns casos, uma interpretação restritiva dos tipos penais que, 
redigidos com excessiva amplidão, estendem em demasia o 
âmbito de proibição. Esta é, porém, uma consideração fática 
que não pode ter a pretensão de validez geral, devido 
sobretudo à sua relatividade e insegurança. Por isso, deve-se 
rechaçar o critério de adequação social como causa de 
exclusão do tipo”.174 

 

Assim, o ponto de contato entre a insignificância e a adequação 

social é o fato de que ambos os princípios são um método de recurso que 

auxiliam o intérprete na definição do alcance do tipo penal em relação a certa e 

determinada conduta. 

A insignificância, como visto, é causa de exclusão de tipicidade175 

uma vez que o comportamento do sujeito, por exemplo um furto, não é aceito 

                                                 
173

 MUÑOZ CONDE, Francisco. Teoria geral do delito. Trad: Juarez Tavarez e Luis Regis 
Prado. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 1988, p. 45. 
174

 Idem, p. 45-46. 
175

 A insignificância absoluta, já que a relativa, como sustentamos, é causa de exclusão da 
culpabilidade tendo em conta o merecimento ou não de pena. 
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pela sociedade, mas levando em conta o desvalor da ação e do resultado (bem 

jurídico minimamente ofendido ou posto em perigo) a conduta deixa de ser 

considerada típica.  

Já na adequação social o próprio comportamento em si, a própria 

conduta, não obstante aceita pela sociedade, é típica e ilícita, mas deixa de ser 

punível pela aceitação social. 

A adequação social, na verdade, é um critério de interpretação 

inseguro176 pois o que é aceito ou não por determinada sociedade varia 

conforme o tempo e, principalmente, o local, incluindo os costumes e crenças 

que norteiam o comportamento das pessoas.  

De se anotar que, na verdade, a adequação social é um princípio 

geral de interpretação e não forma de exclusão de tipicidade ou mesmo 

antijuridicidade tanto que o próprio criador do instituto e seu defensor  

“(...) vacilou sobre seus efeitos, admitindo-a, inicialmente, como 
excludente de tipicidade, depois como causa de justificação e, 
finalmente, outra vez, como excludente de tipicidade. Por 
último, conforme anota Jescheck, Welzel acabou aceitando o 
princípio da ‘adequação social’ somente como princípio geral 
de interpretação, entendimento até hoje seguido por 
respeitáveis penalistas”.177 

 

Nesse sentido vale citar as lições de Pierangeli segundo o qual:  

“A teoria da adequação social estende uma ponte que permite 
passar-se do direito à ética social, ponte esta de dimensões 
bastante consideráveis, com a qual ingressa num terreno 
minado pela generalização e pela indeterminação”.178 

 

                                                 
176

 Zaffaroni e Pierangeli no livro Manual de direito penal brasileiro, op. cit., p. 485, criticam, e 
com razão, a teoria da adequação social, pois se trata de um conceito pouco claro que 
pretendeu solucionar questões que não se sabia solucionar. E mais, no tocante a esta teoria “a 
questão sai diretamente do plano normativo para um plano ético material que pode ser 
perigoso, particularmente pela amplitude da remissão”, já que para haver o “corretivo da 
tipicidade legal” é necessária a busca de uma ética social. 
177

 BITENCOURT, Cesar Roberto. Tratado de direito penal, op. cit. p. 20. 
178

 PIERANGELI, José Henrique. O consentimento do ofendido na teoria do delito. 3.ª ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 43.  
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Assim, dificilmente se terá um país com uma cultura uniforme (nem 

se espera isso), com as mesmas crenças e religiões em que as pessoas 

aceitem determinado comportamento da mesma forma. Tal não existe. Logo, o 

que pode ser aceito em determinado local pode ser rechaçado em outro e vice 

e versa e, ademais, depende do momento histórico em que inserida a 

sociedade. 

Destarte, cremos que a insignificância, sendo reconhecida, já 

resolve o problema,179 pois não se considerará o que é aceito ou não pela 

sociedade, mas se o fato ofendeu ou não o bem jurídico e se a conduta do 

sujeito deve ser desvalorada ao ponto de ser considerada penalmente típica.180  

Sendo um princípio relativo e inseguro os problemas práticos serão 

resolvidos ou pelas regras de interpretação conhecidas ou mesmo, como 

salientado, pela adoção da insignificância181 ou, por fim, pelas causas legais ou 

supralegais de exclusão da antijuridicidade. 

                                                 
179

 Frise-se que o próprio criador do instituto considera que condutas insignificantes sejam 
consideradas adequadas socialmente. Nesse sentido: “por serem socialmente adequadas, 
ficam excluídas das lesões corporais insignificantes do art. 223 as privações de liberdade 
irrelevantes, do art. 239; o ato de apostar pequenas quantias, dos arts. 284 e ss.; a entrega 
habitual de objetos de pequeno valor no Ano Novo, do art. 331; as condutas meramente 
indecorosas ou impertinentes dos delitos contra os costumes etc.” (WELZEL, Hans. O novo 
sistema jurídico-penal: uma introdução à doutrina finalista. Trad. Luiz Regis Prado. 3.ª ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 74). 
180

 “Jescheck sostiene que sin embargo, la idea de la adecuación social, a la que nosostros 
podemos agregar la insignificancia, es un critério inútil para la restricción de los tipo cuando ya 
las reglas usuales de interpretación conducen a su correcta delimitación. La aplicación de los 
critérios de interpretación reconocidos resulta en estos casos preferibles, pués se obtiene por 
esta via resultados comprobables, en tanto que la adecuación social no deja de ser um 
principio relativamente inseguro, por lo que solo en último término debería acudirse a El”. Trad. 
Livre: “Jescheck sustenta que sem embargo, a ideia de adequação social, a que nós podemos 
agregar a insignificância, é um critério inútil para restrição dos tipos quando já as regras usuais 
de interpretação conduzem a sua correta delimitação. A aplicação dos critérios de interpretação 
reconhecidos resulta nos casos preferíveis, pois se obtém por esta via resultados 
comprováveis, tanto que a adequação social não deixa de ser um princípio relativamente 
inseguro, tanto que somente em último caso deveria dela se socorrer” (GARCÍA VITOR, 
Enrique. Planteos penales: principio de indignificancia, delitos experimental y agente 
provocador, legalizacion de la droga?, responsabilidad de las personas juridicas, obligatoriedad 
de la jurisprudencia plenária, op. cit. p. 27).  
181

 “a idéia da adequação social resulta, no entanto, num critério inútil para restringir os tipos 
penais, quando as regras usuais de interpretação possibilitam a sua delimitação correta. 
Nesses casos, é preferível a aplicação dos critérios de interpretação conhecidos, pois, dessa 
forma, se obtêm resultados comprováveis, enquanto que a adequação social não deixa de ser 
um princípio relativamente inseguro, razão pela qual só em última instância deveria ser 
utilizado” (JESCHECK, Hans-Heinrich apud, BITENCOURT, Cesar Roberto. Tratado de direito 
penal, op. cit. p. 20). 
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Por tal motivo, condutas como corte de cabelo ou de barba, o jus 

corrigendi dos pais (como o castigo), as brincadeiras carnavalescas, a 

circuncisão dos israelitas, a retenção de objetos de pequeno valor182 ou furar a 

orelha da filhinha que nasceu, que seriam tidas como adequadas socialmente, 

já seriam consideradas atípicas por ausência de desvalor da ação e do mesmo 

do resultado. Em outras palavras, e sintetizando, não há ofensa aos bens 

tutelados pela norma penal, quais sejam, integridade física, patrimônio ou 

mesmo pudor público, por exemplo, são verdadeiramente um nada jurídico ou 

absolutamente insignificantes. 

 

4.6 Critérios definidores da insignificância na visão do STF 

Como já sustentado em diversas passagens não se nega a 

aplicação do princípio da insignificância quando realmente a conduta é mínima, 

desprezível ou um verdadeiro indiferente penal (um nada no mundo jurídico). 

Todavia, acreditamos que referido princípio deva ser atualizado 

tendo em conta a moderna sociedade que tem em seu bojo, principalmente, a 

criminalidade de massa. 

É claro que tirar um fio de cabelo de uma pessoa, furtar um palito de 

fósforos ou mesmo levar um passageiro a cem metros de sua parada de ônibus 

não podem ser consideradas situações típicas183 a ensejar pena criminal. 

Nestes, casos absolutamente insignificantes, a pena não somente seria 

desproporcional, mas irracional e atentaria contra o próprio princípio 

republicano eis que necessário haver uma certa relação entre a lesão e o bem 

jurídico tutelado . 

Não há dúvidas de que nestes casos trazidos pelo professor 

argentino não haveria necessidade de sanção, não somente porque o direito 

penal é a ultima ratio mas também porque fere ao bom senso de qualquer 

                                                 
182

 Exemplos citados por Pierangeli, O consentimento do ofendido na teoria do delito, op. cit. p. 
43. 
183

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro W. Derecho penal: 
parte general. Buenos Aires: Ediar, 2000, p. 472. 
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pessoa, operadora do direito ou não.184 Em tais casos, ainda que o agente 

fosse multirreincidente ou portador de péssimos antecedentes ou que 

comumente praticasse tais condutas, a pena seria sumamente arbitrária e 

desproporcional, seria, em verdade, risível.  

Nestes casos, de fato, a conduta é desprezível do ponto de vista 

penal sendo, no nosso ponto de vista, a verdadeira insignificância 

(insignificância absoluta). 

Anote-se, como sustenta Zaffaroni, que a aplicação mecânica da lei 

penal, nestes casos, com a consequente imposição de pena, logo, afastando-

se a insignificância, em nome de uma suposta segurança jurídica, representaria 

o afastamento de um estado republicano (racional) e a consagração de um 

estado napoleônico (irracional).185 

O que se quer analisar são casos factíveis, relativamente 

insignificantes, como diversas vezes salientado, praticados por portadores de 

maus antecedentes ou reincidentes, e os que são de apreciação judicial, tais 

como: furto de “cadeiras de palha avaliadas em R$ 91,00” (HC 96.688, rel. Min. 

Ellen Gracie, DJ 29.5.2009); de “aparelho celular avaliado em R$ 150,00 reais” 

(HC 96.496, rel. Min. Eros Grau, DJ 22.05.2009); “de mochila avaliada em R$ 

154,57 reais” (RHC 89.624, rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 7.12.2006); de “roda 

sobressalente com pneu de automóvel estimado em R$ 160,00 reais” (HC 

93.393, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 15.05.2009); de “roupas avaliadas em R$ 

270,00 reais” (HC 95.957, rel. Min. Celso de Mello, DJ 31.10.2008) etc. 

Nestas situações, nas quais o princípio foi reconhecido pela 

Suprema Corte, se praticadas por reincidentes ou portadores de maus 

antecedentes, ou mesmo por aqueles já beneficiados pelo princípio em estudo, 

haveria incidência do critério de interpretação restritiva do tipo penal? O 

Supremo Tribunal Federal sinaliza que não.  

                                                 
184

 Não se pode esquecer, por oportuno, que direito é, por essência, bom senso e 
razoabilidade. 
185

 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Tratado de derecho penal: parte geral, op. cit. p. 557. 
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No caso, a Suprema Corte brasileira (e talvez toda jurisprudência 

brasileira) quando da apreciação de tais questões que, entendemos, são casos 

de insignificância relativa,186 orienta-se pelos critérios fixados pelo Min. Celso 

de Mello no Habeas Corpus n. 84.412-0/SP que, em verdade, indicam a 

(des)necessidade de pena. Segundo o Ministro o reconhecimento da 

insignificância, que exige a aferição do relevo material da tipicidade penal, 

depende da presença de certos vetores que auxiliam na interpretação, quais 

sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma 

periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do 

comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 

Já se falou linhas atrás que o direito penal moderno não se contenta 

mais somente pela tipicidade vista somente do ponto de vista formal (conduta, 

resultado naturalístico, nexo de causalidade e adequação perfeita do fato a 

letra da lei) exige também que a tipicidade seja vista sob o prisma material. 

Segundo o entendimento da Suprema Corte, necessário se faz um juízo de 

valoração tanto da conduta quanto do resultado. Ademais, e aqui reside o 

ponto central da problemática, é necessária também uma análise da 

culpabilidade do sujeito, vale dizer, a aferição de critérios subjetivos; esta 

análise não é feita na culpabilidade como elemento do conceito analítico do 

crime, mas sim como juízo de desaprovação da conduta levando em conta 

aquilo que o sujeito é, dentro de uma coexistência social que deve ser 

preservada  

Frise-se que em relação aos critérios desenvolvidos pelo STF dois 

deles (mínima ofensividade da conduta do agente e nenhuma periculosidade 

social da ação) referem-se ao desvalor da conduta; reduzidíssimo grau de 

reprovabilidade do comportamento à culpabilidade e o último (inexpressividade 

da lesão jurídica provocada) ao desvalor do resultado. 

Assim, para que se possa falar em aplicação do princípio em estudo, 

referentemente àquelas condutas consideradas de relativa insignificância, deve 

haver necessariamente, segundo a visão do STF, estes juízos de 

                                                 
186

 Causa excludente de culpabilidade lato sensu e não de tipicidade, pois esta é atinente às 
situações de insignificância absoluta, com já frisado no item 1.5, do Capítulo 1. 
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desaprovação (desvalor) tanto da conduta, quanto do resultado e da própria 

culpabilidade. 

 

4.6.1 Mínima ofensividade da conduta do agente 

Este critério ou requisito é visto sob o prisma da conduta praticada 

(desvalor da conduta). 

Como já salientado, o direito penal tutela (protege) os bens mais 

importantes para se garantir a autorrealização do ser humano e sua felicidade. 

Ainda, o direito penal visa, com a tutela dos bens jurídicos, uma coexistência 

pacífica entre as pessoas já que transforma em crime qualquer lesão ou 

ameaça a tais bens.  

Assim, a “mínima ofensividade” refere-se, em primeiro lugar, àquela 

conduta praticada sem violência ou grave ameaça à pessoa e, em segundo 

lugar, que referida conduta não coloque em risco o bem jurídico tutelado e não 

o ofenda de forma intolerável, ou seja, inaceitável por qualquer pessoa inserida 

numa sociedade organizada que, em virtude de tal comportamento, possa, de 

certa forma, desestabilizar-se.  

Anote-se que a mínima ofensividade é vista segundo os aspectos 

material e formal da tipicidade e deve ocasionar uma lesão de tal monta que é 

perceptível, não somente em relação ao bem jurídico individualmente 

considerado, mas também, e principalmente, ao abstratamente considerado. 

Enfim, “mínima ofensividade” é relativa àquela conduta 

(insignificante) que não coloca em risco a segurança da própria coletividade ou 

mesmo não é apta a colocar em risco o bem tutelado abstratamente; sendo 

reconhecida em verdade estar-se-á diante de uma causa de afastamento da 

tipicidade e, por conseguinte, reconhece-se a insignificância absoluta. 
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4.6.2 Nenhuma periculosidade social da ação 

Tal qual o requisito anterior este também é visto sob o prisma da 

conduta praticada (desvalor da conduta). 

Este critério, por demais vago, aliás, como os demais outros, indica 

a necessidade de exclusão do princípio da insignificância em relação àquelas 

condutas consideradas socialmente perigosas.  

Conduta sem periculosidade social é aquela que não incrementa ou 

não fomenta mais condutas típicas ou violentas. Em outras palavras, é aquela 

que não desperta reação de eventual vítima lesada, ou mesmo de outras 

pessoas; é aquela conduta, enfim, que não coloca em risco a coexistência 

social e a funcionalidade do sistema penal, sendo socialmente aceita. 

Frise-se, por derradeiro, que o próprio Ministro relator deixa assente 

no corpo do acórdão que o inspirou na “criação” de tais vetores a necessidade 

da análise da conduta tendo em conta o aspecto de manutenção da 

“integridade da própria ordem social”187 e, como argumento, afirma que não se 

aplica a insignificância ao crime de tráfico de drogas, mesmo sendo a 

quantidade de droga apreendida ínfima,188 isto porque, acreditamos, o crime de 

tráfico fomenta a prática de diversos outros delitos e coloca em xeque a 

“integridade social”. 

 

 

                                                 
187

 “Cumpre reconhecer, presente esse contexto, que o direito penal não se deve ocupar de 
condutas que produzam resultado, cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a 
bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular 
do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social” (HC 84.412-0/SP, rel. Min. 
Celso de Mello). 
188

 “Cumpre advertir, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal, em tema de entorpecentes 
(notadamente quando se tratar do delito de tráfico de entorpecentes) – por considerar 
ausentes, quanto a tais infrações delituosas, os vetores capazes de descaracterizar, em seu 
aspecto material, a própria tipicidade penal – tem assinalado que a pequena quantidade de 
substância tóxica apreendida em poder do agente não afeta nem exclui o relevo jurídico penal 
do comportamento transgressor do ordenamento jurídico, por entender inaplicável, em tais 
casos, o princípio da insignificância” (RTJ 68/360 – RTJ 119/453 – RTJ 119/874 – RTJ 139/555 
– RTJ 151/155-156 – RTJ 169/976 – RTJ 170/187-188 – RTJ 183/665 – RTJ 184/220)” (Rel. 
Min. Celso de Mello, HC 84.412-0/SP). 
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4.6.3 Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento 

De início uma observação se faz importante, qual seja, este vetor de 

aferição da insignificância deve ser analisado tendo em conta a insignificância 

relativa, já que na absoluta o fato é considerado atípico, independente critérios 

de ordem pessoal. 

E mais, este critério exposto no acórdão paradigma diz respeito, em 

verdade, à análise da culpabilidade para a aplicação do princípio da 

insignificância, em que pese o voto sustentar que a insignificância é causa de 

exclusão da tipicidade.189 

A culpabilidade aqui é vista segundo a “responsabilidade” de Roxin 

que indica a desnecessidade de pena no caso concreto.190 Tanto é assim que o 

próprio acórdão, indicando a não reprovabilidade do comportamento, ou sua 

reprovabilidade diminuída, faz alusão à idade do autor do fato (19 anos) e o 

fato de ele estar desempregado. Com esta menção verifica-se que a decisão 

demonstra, naquele caso específico, a desnecessidade de imposição de pena. 

O caso tratado é indicativo da insignificância relativa, aliás, como a 

quase totalidade das decisões dos tribunais, já que a insignificância absoluta, 

como exaustivamente mencionado, sequer chega a ser apreciada e, assim, há 

efetiva violação do bem jurídico; logo o fato é típico, contudo, considerando 

critérios de natureza pessoal, não demonstrou reprovação penal suficiente para 

a cominação de sanção. Em outras palavras, a conduta, tendo em conta as 

finalidades da pena, como visto anteriormente quando da abordagem das 

espécies de insignificância, não é merecedora de sanção. 

O “reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento”, no 

superlativo indicando quase inexistência de reprovabilidade, é aquela conduta 

que, ainda que típica e ilícita, aos olhos de todos (das pessoas honestas e de 

                                                 
189

 É excludente de tipicidade relativamente à insignificância absoluta. 
190

 O Ministro relator no tocante a necessidade de pena assevera: “Isso significa, pois, que o 
sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade 
e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificarão quando estritamente necessárias à 
própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam 
essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se 
exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade” (rel. Min. Celso 
de Mello, HC n. 84.412-0/SP). 
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boa índole), da forma como praticada, pode ser aceita e a ordem social, por 

sua vez, não será abalada. 

Esta não reprovação que indica uma excludente de culpabilidade 

lato sensu, como já referido, expressa a desnecessidade de aplicação de pena, 

considerando numa visão moderna das finalidades retributiva e preventiva, e 

na de Roxin as finalidades de prevenção geral e especial. 

Nesse critério, entra a questão dos reincidentes e portadores de 

maus antecedentes que, por demonstrarem desapego à lei e à decisão judicial, 

voltam a praticar condutas consideradas criminosas. Nessas situações, 

entendemos, não deve haver uma redução da culpabilidade, mas sim a 

manutenção dela com a consequente aplicação de pena, seja para motivar o 

agente a não praticar outros delitos iguais ou semelhantes, seja para 

ressocializá-lo. Enfim, como não é função deste trabalho a análise das 

finalidades da pena, tem-se que neste critério, e por se tratar de insignificância 

relativa, a pena, ainda que não privativa de liberdade, mostra-se necessária. 

Os casos apreciados pela jurisprudência, como os exemplos aqui 

trazidos, não podem ser considerados como absolutamente insignificantes, 

pois seria um salvo conduto para a prática de crimes. Tais casos devem ser 

tratados, como dito, sob o prisma da necessidade de pena até para que se 

evite que a própria vítima ofendida ou mesmo terceiras pessoas, vendo a 

inércia do Estado, ajam por conta própria. 

Basta pensar na situação de uma vítima que, a título de exemplo, 

teve seu estabelecimento furtado (furto de poucos reais) pelo mesmo agente 

em mais de uma oportunidade. É razoável, do ponto de vista da vítima e da 

finalidade do direito penal, que é a manutenção da paz, suportar o furto por dita 

pessoa quantas vezes? Veja-se: a razão nos impõe a responder nenhuma. Vai 

se chegar ao ponto, em sendo tal situação “permitida” pelo direito penal, que a 

vítima agirá por conta própria “fazendo justiça com as próprias mãos” o que 

não se admite num Estado Democrático de Direito organizado, como já 

salientado. 
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Nesta situação, de rigor seja o agente processado e, ao final, 

demonstrada a culpa, vista do ponto de vista da responsabilidade, condenado, 

ainda que não a pena privativa de liberdade. Não se pode dizer que sua 

conduta é um nada jurídico,191 sob pena de se incrementar a violência.  

Tratando de formas de descriminalização, e comentando projeto 

apresentado na Alemanha em 1974 para tratar do tema dos crimes 

bagatelares, Teresa Armenta Deu afirma:  

“La consideración de los hechos como una ‘bagatela’ se 
efectua así, atendiendo a los seguintes índices de nimiedad o 
de falta de significación: el citado valor económico en el caso 
señalado con caráter general; la ausência de grave disvalor del 
hecho y de la acción, y la no reincidencia del autor”.192  

 

Portanto, o reconhecimento da insignificância relativa depende de 

critérios de ordem pessoal do agente, como primariedade e antecedentes 

positivos, o que indica um não merecimento de pena, mesmo que haja uma 

diminuta lesão ao bem jurídico, e uma relativa tolerância por parte da 

sociedade em relação a tais condutas, diferentemente, se o agente já se 

envolveu com a justiça criminal (condições pessoais desfavoráveis). 

 

4.6.4 Inexpressividade da lesão jurídica provocada 

Este critério trata da lesão ao bem jurídico tendo como referência o 

próprio bem, individualmente considerado, e não o abstratamente considerado, 

ou seja, aquele que efetivamente sofreu a conduta delituosa. 

                                                 
191

 Considerando-se casos factíveis como os da jurisprudência do Supremo, é não casos sem 
qualquer expressão como furto de palito de fósforo, alfinete etc. já salientados. 
192

 Trad. Livre: “A consideração das condutas como uma ‘bagatela’ se efetua assim, atendendo 
aos seguintes ‘índices de insignificância ou de falta de significação: o citado valor econômico 
no caso assinalado com caráter geral; a ausência de grave desvalor da conduta e da ação, e a 
não reincidência do autor” (Criminalidad de bagatela y principio de oportunidade: Alemania y 
España. Barcelona: PPU, 1991, p. 36). 
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Nestas situações, o bem ou interesse protegido pela norma penal 

deve sofrer o mínimo de lesão que chega a ser desprezível, um nada fático ou 

mesmo jurídico. 

Na verdade os reais casos de insignificância são aqueles a título de 

exemplo tratados por Zaffaroni como o furto de um palito de fósforo ou 

considerar privação de liberdade levar determinada pessoa a cem metros de 

sua parada de ônibus etc., como já exaustivamente mencionados. Estas sim 

são ninharias e não representam absolutamente nada. A ofensa ao bem 

jurídico, nestes casos, se houve, realmente é inexpressiva.  

É claro que o valor do bem para considerar a conduta insignificante 

fica a critério do intérprete aplicador da lei já que não há parâmetros pré-

definidos. E mais, a insignificância é conceito aberto que depende de 

interpretação do aplicador da lei sempre levando em consideração a situação 

concreta apresentada. 

Por fim, de rigor a diferenciação entre “mínima ofensividade da 

conduta do agente” e “inexpressividade da lesão jurídica ocasionada”. A 

mínima ofensividade é referente, como salientado ao comentar este vetor, à 

capacidade que tem a conduta que lesionar ou por em perigo o bem tutelado 

abstratamente pela lei penal. Já na inexpressividade da lesão, como dito, 

considera-se o bem jurídico do ponto de vista individual.  

 

4.7 Crítica: direito penal (ou culpabilidade) do ato (conduta) e do autor 

Sustenta-se que a análise de circunstâncias de natureza subjetiva 

implicaria o reconhecimento de um direito penal do autor em detrimento de um 

direito penal da conduta (do ato). 

Com efeito, de início, novamente uma diferenciação se faz 

necessária. Em se tratando de conduta absolutamente insignificante o 

reconhecimento desse princípio independe de critérios subjetivos, já que 

devem ser considerados principalmente o desvalor da conduta e do resultado, 

e, em caso positivo, excluir a tipicidade. Todavia, em relação a condutas 
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relativamente insignificantes que são, de fato, as analisadas pelos tribunais, os 

critérios pessoais (primariedade e antecedentes) não são considerados para 

excluir a tipicidade, mas sim para se verificar a (des)necessidade de pena e, se 

o caso, excluir a culpabilidade lato sensu como medida de pena ou, ao revés, 

para mantê-la e, por sua vez, considerar o fato típico, ilícito e culpável e o 

agente condenado. 

Entretanto, o reconhecimento tal como posto implica, de fato, a 

adoção de um direito penal do autor, em detrimento de um direito penal do 

fato? É, como alguns dizem, a consagração do direito penal do autor em 

detrimento do direito penal do fato? 

Na verdade, não há como se ter somente direito penal (ou da 

culpabilidade) do fato ou do autor ou vice e versa; ambos estão interligados e 

devem ser analisados de forma conjunta. Aliás, esta é a tônica do moderno 

direito penal. 

O próprio Código Penal brasileiro, como é o caso, não adotou de 

forma expressa um ou outro. É certo que dentro de um Estado de Direito a 

prevalência é do direito penal do ato, mas não é menos certo dizer que há 

institutos ligados ao direito penal do autor, que são aceitos e reconhecidos. 

Na questão da insignificância, a princípio, repita-se, é de rigor tratar 

de casos factíveis que realmente ocorrem na sociedade moderna, como já 

exaustivamente salientado. 

Como já frisado, condutas desprezíveis (ex. furto de um palito de 

fósforo) mesmo se praticadas por reincidentes ou portadores de maus 

antecedentes em pequenos delitos, devem ser consideradas insignificantes, 

pois nada representam no mundo jurídico; não são dessas condutas que a 

jurisprudência trata, mesmo porque elas sequer são levadas ao conhecimento 

das autoridades.  

A jurisprudência, por sua vez, trata de situações reais como, a título 

de exemplo, furtos de pequeno valor, pequenas lesões corporais, pequenos 

prejuízos, danos etc. e é sobre tais condutas que se deve analisar a aplicação 
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do instituto em estudo se o agente for portador de critérios subjetivos 

negativos.  

Há duas posições sobre o direito penal que são contrárias e, para 

alguns, inconciliáveis: culpabilidade do ato e do autor ou aqui direito penal do 

fato (ato) ou do autor. 

Segundo Hans-Heinrich Jescheck, conceituando ambas teorias,  

“En el sistema del Derecho Penal de acto la pena se vincula al 
hecho antijurídico, pero lo decisivo para la penalidade es, en 
primer lugar, el reproche que se hace al autor por la comisión 
de un hecho delimitado en sus elementos (‘culpabilidad por el 
hecho’). En el sistema de Derecho Penal de autor, por el 
contrario, directamente a la peligrosidad del autor, que, a su 
vez, para justificar la pena, deve ser reconducida a la 
‘culpabilidad por la conducción de vida’. Lo decisivo es aquí el 
reproche que se hace al autor por haberse convertido en una 
personalid criminal”.193 

 

Para Roxin:  

“Por Derecho penal el hecho se entende una regulación legal, 
en virtude de la cual la punibilidade se vincula a una acción 
concreta descrita tipicamente (o a lo sumo a varias acciones de 
ese tipo) y la sanción representa sólo la respuesta al hecho 
individual, y no a toda la conducción de la vida del autor o a los 
peligros que en el futuro se esperan del mismo. Frente a esto, 
se tratará de un Derecho penal de autor cuando la pena se 
vincule a la personalidade del autor y sea su asocialidad y el 
grado de la mismo lo que decida sobre la sanción”.194 

                                                 
193

 Trad. Livre: “No sistema de Direito Penal do ato a pena se vincula ao feito antijurídico, mas 
o decisivo para a penalidade é, em primeiro lugar, a censura que se faz ao autor pela prática de 
um feito delimitado em seus elementos (‘culpabilidade pela conduta’). No sistema do Direito 
Penal do autor, pelo contrário, diretamente a periculosidade do autor, que, por sua vez, para 
justificar a pena, deve ser reconduzida a ‘culpabilidade pela condução de vida’. O decisivo é 
que aqui a censura que se faz ao autor por haver se convertido em uma personalidade 
criminosa” (Tratado de derecho penal: parte general. Trad: Santiago Mir Puig e Francisco 
Muñoz Conde. Barcelona: Bosch, Casa Editorial, 1981, v. 1, p. 75). 
194

 Trad. Livre: “Por direito penal do fato se entende uma regulamentação legal, em virtude da 
qual a punibilidade se vincula a uma ação correta descrita tipicamente (ou também a várias 
ações desse tipo) e a sanção representa somente a resposta ao feito individual, e não a toda 
condução de vida do autor ou aos perigos que no futuro se esperam dele mesmo. Frente a isto, 
se tratará de um Direito penal do autor quando a pena se vincule a personalidade do autor e 
seja antissocial e a graduação dela mesma que decida sobre a sanção”. (ROXIN, Claus. 
Derecho penal parte general. Fundamentos. La estrutura de la teoria del Delito. Trad: Diego-
Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Colledo e Javier de Vicente Remesal. Madrid: 
Civitas, 1997, p. 176-177). 
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O que se tem, assim, é o seguinte quadro: ou o direito penal é do 

autor ou do ato. 

Sustenta-se a ideia de que o que se reprova é a conduta praticada 

pelo indivíduo, na medida da possibilidade de autodeterminação no caso 

concreto, ou seja, escolher entre fazer o certo ou o errado; se fizer o errado e 

aqui é levando em conta somente a prática de um fato tipificado em lei, a 

reprovação deve recair somente naquilo que realmente fez, e não naquilo que 

ele é tendo em conta sua personalidade.  

Sustentamos que ambas as posições devem ser conciliadas em 

relação à aferição da insignificância, tal como faz a jurisprudência, ainda não 

unânime, vale dizer, reprova-se a conduta do indivíduo pelo que ele realmente 

fez (conduta factível e não risível) com base naquilo que ele é, pois não se 

pode ter como semelhantes a conduta de uma pessoa primária e de bons 

antecedentes que pratica um pequeno delito e a conduta do reincidente e/ou 

portador de maus antecedentes (habitual) em pequenos delitos até por critério 

de equidade e justiça do caso concreto. Ora a reprovabilidade do 

comportamento de ambos e mesmo a periculosidade social não podem ser 

consideradas equânimes. 

Como já salientado, há institutos ligados ao direito penal do autor 

que são tranquilamente aplicáveis, tal como a reincidência e os próprios 

antecedentes que hoje, no direito penal brasileiro, pós reforma de 1984, 

referem-se somente a vida pregressa do sujeito, logo, não vemos qualquer 

óbice em se afastar a insignificância a tais pessoas, mesmo porque as 

condutas por eles praticadas, se factíveis – como nos exemplos da 

jurisprudência – não são verdadeiramente insignificantes, tal como o furto de 

um alfinete. 

Jescheck tratando da culpabilidade pela conduta individual e pela 

conduta de vida afirma que  

“Lo correcto parece la unión de ambas concepciones. El núcleo 
del concepto de culpabilidad sólo puede ser la culpabilidad por 



113 
 

el hecho individual, mas el Derecho Penal deve tener en cuenta 
tambien a menudo la culpabilidad de autor. El nuevo Derecho 
há prescrito en tres importantes preceptos la consideración de 
la total personalidad: el enjuiciamiento de la evitabilidad del 
error de prohibición (§ 17, segundo inciso) requiere en muchos 
casos una contemplación de los antecedentes del hecho, la 
referencia a la ausencia de efecto admonitorio de las condenas 
previas en la reincidencia (§ 48 I) hace pensar en la 
culpabilidad por la conducta de vida y el precepto regulador de 
la medición de la pena alude a la personalidad total del autor 
no sólo a los efetos de prevención (§ 46 I 2), sino también en 
orden al contenido de culpabilidad del hecho (§ 46 I 1) (§ 46 II). 
Tampouco resulta posible a menudo sin acudir al desarrollo de 
la actitud interna del autor el enjuiciamiento de los estados 
pasionales, de la actio libera in causa y de la culpa 
inconsciente”.195 

 

A verdade é que não existe um direito penal do fato puro que 

independa do direito penal dito do autor.196 Ambos se mesclam, ainda que seja 

somente na fase de aplicação da pena na medida da culpabilidade do agente.  

Em diversas passagens na legislação penal, o legislador se refere a 

critérios subjetivos tal qual a reincidência e os antecedentes, motivo pelo qual 

não vemos impedimento em negar a insignificância àquele que, de fato, já se 

viu envolto com a justiça criminal em condutas semelhantes e que, talvez, faz 

                                                 
195

 Trad. Livre: “O correto parece a união de ambas concepções. O núcleo do conceito de 
culpabilidade somente pode ser a culpabilidade pela conduta individual, mas o Direito Penal 
deve ter em conta também muitas vezes a culpabilidade do autor. O novo Direito está ordenado 
em três importantes preceitos a consideração da total personalidade: o julgamento da 
evitabilidade do erro de proibição (§ 17, segundo inciso) requer em muitos casos uma 
contemplação dos antecedentes da conduta, a referência a ausência de efeito de advertência 
das condenações anteriores a reincidência (§ 48, I) faz pensar na culpabilidade pela conduta 
de vida e o preceito regulador da medição da pena alude a personalidade total do autor não 
somente aos efeitos da prevenção (§ 46, I 2), senão também na ordem ao conteúdo da 
culpabilidade do feito (§ 46 I 1) (§ 46 II). Tampouco resulta possível também sem acudir ao 
desenvolvimento da atitude interna do autor o julgamento dos estados passionais, da actio 
libera in causa e da culpa inconsciente” (JESCHECK, Hans-Heinrich Tratado de derecho penal: 
parte general. Trad: Santiago Mir Puig e Francisco Muñoz Conde, op. cit. p. 583). 
196

 “El Derecho Penal vigente en Alemania es un Derecho Penal de acto, pero en la medición 
de la pena tiene en cuenta la personalidad del autor en el marco de los tipos delictivos 
configurados siempre como tipos de acción. Los ejemplos de un puro Derecho Penal de autor 
son raros. Realmente sólo se pueden calificar así la pena para los reincidentes (§ 48) y los 
casos de profesionalidad y habitualid”. Trad. Livre: “O Direito penal vigente na Alemanha é um 
Direito Penal do ato, mas na medição da penal tem em conta a personalidade do autor 
destacado os tipos delitivos configurados sempre como tipos de ação. Os exemplos de um 
puro Direito Penal de autor são raros. Realmente somente se podem qualificar assim a pena 
para os reincidentes (§ 48) e os casos de profissionalidade e habitualidade” (JESCHECK, 
Hans-Heinrich Tratado de derecho penal: parte general, op. cit. p. 75). 
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desse tipo de delito – habitual – sua meio vida.197 Nesse sentido, Assis Toledo 

afirma:  

“O crime surge aos nossos olhos como um fato causado por 
um ser humano. Nele podemos, pois, identificar facilmente dois 
fatores bastante nítidos: o fato e o seu autor, ou a ação 
humana e o agente. Diante de tal constatação, é possível, para 
a construção de um sistema punitivo, tomar-se por base um 
desses dois fatores (o fato ou o autor), ou ambos ao mesmo 
tempo. Um sistema que considerasse exclusivamente o fato, 
destacado do agente, seria um puro ‘direito penal do fato’ 
(Tatstrafrecht). Outro que, ao contrário, considerasse 
exclusivamente o autor, destacado do fato, seria um puro 
‘direito penal de autor’ (Täterstrafrecht). Na verdade, porém, 
nenhum sistema se apresenta com essa pureza. O que há são 
sistemas que mais se aproximam ora de um, ora de outro 
desses dois extremos”.198 

 

Portanto, no direito brasileiro é plenamente possível a consideração 

de circunstâncias pessoais na conduta do agente que não implicará a 

aceitação de um direito penal (do autor) em detrimento do outro, o que pode 

haver é uma maior aproximação de um sistema, no caso do fato, mas sempre 

se utilizando de elementos referente ao outro (do autor) como as circunstâncias 

de caráter pessoal, especificamente, antecedência e reincidência que, na 

verdade, indicam habitualidade criminosa, notadamente, e o que nos interessa, 

em pequenos delitos. 

 

 

                                                 
197

 Raúl Cervini, a seu turno, citando Heleno Fragoso, afirma que a lei penal somente deve 
abarcar situações nas quais os bens ou valores mais importantes para a pessoa sejam objeto 
de ataque de certa gravidade. Assim, de rigor despenalizar pequenos furtos ou mesmos 
pequenos contrabandos que não denotem ser um meio de vida da pessoa ou estarem 
conectados a organização criminosa (CERVINI, Raúl. Os processos de descriminalização. 2.ª 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002). 
198

 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, op. cit., p. 250-251. 
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CONCLUSÃO  

 

 

 

A insignificância, a despeito de não ser positivada na legislação, é, 

antes de mais nada, um princípio implícito de direito penal, além de ser um 

vetor de interpretação restritiva do tipo penal, que orienta o aplicador da lei na 

interpretação da própria lei e dos fatos sociais. 

Diz-se que se trata de um princípio penal, pois sua extração se faz 

de diversos outros princípios – constitucionais ou não – em especial dos 

princípios da igualdade, reserva legal, mínima intervenção, subsidiariedade, 

ofensividade e proporcionalidade. 

Notadamente, referido vetor interpretativo extrai-se do princípio da 

intervenção mínima, já que, sendo o direito penal a ultima ratio, não deve ele 

se ocupar de questões de somenos importância, uma vez que tais devem ser 

afetas a outras áreas do direito (civil, administrativo etc.). 

A insignificância, ademais disto, independe de norma legal para ser 

aplicada eis que, sendo um princípio implícito, já possui caráter normativo, com 

aplicabilidade imediata, além de imperatividade. 

A insignificância, por outro lado, no modelo atual, foi preconizada por 

Roxin, que, estudando o direito penal sob a ótica da política criminal, inspirou-

se num brocardo que já era aplicado pelos romanos (mínima no curat praetor). 

Contudo, as condutas insignificantes ou bagatelárias (aqui foram 

tratadas como sinônimas), segundo a visão roxiniana, eram aquelas que 

verdadeiramente não traziam qualquer lesão ou perigo de lesão ao bem 

jurídico tutelado pela norma penal e, ainda, o comportamento do sujeito não 

era valorado negativamente; eram, em verdade, condutas tidas como ninharias, 

que não representariam nada no mundo jurídico e social, ou danos de pouca 
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importância que não atravessam o umbral da criminalidade. Eram condutas, 

em verdade, desprezíveis não somente no plano fático, mas também, e 

principalmente, jurídico-penal, vale dizer, absolutamente insignificantes. 

O problema foi que a aplicação indiscriminada deste vetor de 

interpretação foi distorcida na prática e, em alguns casos, representou – e 

representa – uma porta aberta para a criminalidade de massa. 

Os casos verdadeiramente insignificantes (insignificância absoluta), 

conforme preconizado pelo criador do instituto e mesmo pela abalizada 

doutrina, como o furto de palito de fósforos, alfinete, pequenos arranhões e etc. 

sequer chegam ao conhecimento das autoridades para que possa haver o 

desenvolvimento do devido processo legal ou mesmo da própria fase 

investigativa. São situações que ao longo do trabalho foram tratadas de irreais 

ou não factíveis. 

O que se aprecia nos tribunais, em verdade, são casos ditos 

factíveis como pequenos furtos, pequenos danos, lesões a honra, pequenos 

prejuízos etc. (insignificância relativa) em que determinada situação concreta é 

considerada atípica pela aplicação do princípio em estudo, segundo a 

jurisprudência atual. 

Assim, considerados o desvalor da conduta, do resultado e a 

reprovabilidade do comportamento, segundo os critérios desenvolvidos pelo 

Supremo Tribunal Federal, não vemos óbice na aplicação do instituto em 

estudo. 

O que não se concorda é a aplicação do instituto a aqueles 

indivíduos que, ou são reincidentes ou portadores de maus antecedentes – já 

que não podem ser reincidentes pelo transcurso do período depurador, em 

pequenos delitos, ou, em outras palavras, que são habituais na prática destas 

pequenas infrações. 

Nestas situações sustentamos – e amparados na jurisprudência da 

Corte Constitucional Brasileira – ainda não unânime – que o comportamento do 

sujeito representa periculosidade social já que fomenta outros comportamentos 
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criminosos, em especial a autotutela da vítima, e este comportamento, ainda, é 

reprovável na medida em que o processo e eventual pena anterior não surtiram 

qualquer efeito intimidatório. Nestas situações, a princípio não atípicas, a 

culpabilidade deve ser aferida e, caso a pena se mostre desnecessária, 

afastada, do contrário, mantida e o sujeito condenado, ainda que não em pena 

privativa de liberdade, sempre levando em conta a proporcionalidade que deve 

haver entre a resposta do Estado e o ato praticado. 

Não se quer a aplicação indiscriminada da pena privativa de 

liberdade, muito pelo contrário, já que esta deve ser guardada para casos 

realmente graves, mas sim a aplicação de pena, mesmo que alternativa, para 

que não haja sentimento de impunidade e que as pessoas vejam alguma 

resposta estatal em situações que, repita-se, não são absolutamente 

insignificantes. 
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