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RESUMO 

 

 

OLIVEIRA, Arlindo Severino Teixeira de. Princípio da insignificância e tutela penal 

dos bens jurídicos: sua aplicação nos crimes próprios contra a administração pública. 

2011. f. 140. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Direito do 

Centro de Ciências Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife. Universidade Federal de 

Pernambuco, 2011. 

 

A presente dissertação de mestrado tem por objeto o estudo do princípio da 

insignificância no Direito Penal e a problemática de sua aplicação nas condutas em tese 

caracterizadas como crime, tendo a Administração Pública – nos seus aspectos 

patrimonial e moral - como bem jurídico tutelado e seu funcionário como agente. O 

princípio da insignificância tem sido amplamente utilizado pelos julgadores 

contemporaneamente, seguindo as máximas minima non curat praetor, ou minimis non 

curat praetor ou, ainda, minimis praetor non curat, constituindo uma política criminal 

garantista, o que leva, em regra, ao afastamento da tipicidade penal para parte 

majoritária da doutrina e jurisprudência pátria e estrangeira. Contudo, a posição 

majoritária não apresenta o mesmo entendimento quando a conduta criminosa tem a 

Administração Pública como sujeito passivo e é praticada por seus funcionários ou 

pessoas a eles equiparadas.  

 

 

 

 

Palavras-chave: Direito Penal. Princípio da insignificância e crimes contra a 

Administração Pública. Crimes próprios. Funcionário público. Doutrina brasileira e 

estrangeira. Jurisprudência nacional.  

  



 

 

ABSTRACT 
 

 

OLIVEIRA, Arlindo Severino Teixeira de.  Principle of insignificance and protection of 

juridical property criminal law: its application in own crimes against the public 

administration. 2011. F. 140. Dissertation. Graduate Program in law at the Center for 

Legal Studies/Law School of Recife. Federal University of Pernambuco, 2011. 

 

This work aims to study the Insignificance Principle in Criminal Law and to investigate 

the problems that emerge from its application over behavior considered as crime in 

thesis, considering Public Administration - in its moral and patrimonial aspects - as 

juridical property protected and its officials as an agent. Insignificance Principle has 

been largely used by judges based on the precepts minima non curat praetor, or minimis 

non curat praetor or even minimis praetor non curat. This constitutes a criminal policy 

based on garantism, which generally makes tipicity impossible for majoritarian part of 

doctrine and jurisprudence national and abroad. However, majoritarian position does 

not set the same understanding when criminal behavior has Public Administration as 

victim and when it is done by its own workers or by people who perform  public 

functions. 

 

 

Keywords: Criminal Law. Principle of insignificance and crimes against public 

administration. Crimes themselves. Public official. Doctrine brazilian and foreign. 

National jurisprudence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 
 

      INTRODUÇÃO .............................................................................................................   11 

1 PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO DIREITO PENAL. ORIGEM 

HISTÓRICA   

 

 

 

 1.1 Surgimento do princípio da insignificância .............................................................   19 

 1.2 A crise do direito penal e a importância dos princípios ............................................ 

 

23   

2 PRINCÍPIOS QUE FUNDAMENTAM O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA  

  

2.1 Princípio da legalidade .............................................................................................. 

 

33 

 2.2 Princípio da intervenção mínima .............................................................................. 35 

 2.3 Princípio da lesividade .............................................................................................. 38 

 2.4 Princípio da humanidade ........................................................................................... 40 

 2.5 Princípio da culpabilidade ......................................................................................... 41 

 2.6 Princípio da proporcionalidade ................................................................................. 

 

47 

3 TIPICIDADE E PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA  

  

3.1 Tipo e tipicidade ....................................................................................................... 

 

49 

 3.2 Tipicidade e antijuridicidade ..................................................................................... 56 

 3.3 Princípio da insignificância e tipicidade material ..................................................... 

 

59 

4  RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE PELO PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA E A CRIMINALIDADE DE BAGATELA  

 

 

  

4.1 Aceitação do princípio da insignificância ................................................................. 

 

63 

 4.2 Jurisprudência nacional ............................................................................................. 

 

65 

5  CRIMES PRÓPRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA  

 

 

  

5.1 Crimes próprios. Classificação ................................................................................. 

 

86 

 5.2 Administração pública e funcionário público. Definições ........................................ 

5.3 Crimes próprios contra a administração pública ....................................................... 

88 

90 

       5.3.1 Peculato .......................................................................................................... 91 

       5.3.2 Emprego irregular de verbas ou de rendas públicas .................................. 98   

       5.3.3 Prevaricação ................................................................................................... 100 

       5.3.4 Condescendência criminosa .......................................................................... 101 

       5.3.5 Advocacia administrativa .............................................................................. 

      5.3.6 Abandono de função ...................................................................................... 

102 

103 



 

 

 

6  TUTELA PENAL DOS BENS JURÍDICOS NOS CRIMES PRÓPRIOS 

CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA 

 

 

 

 

 6.1 Bem jurídico tutelado .............................................................................................. 105 

 6.2 Jurisprudência nacional. O equívoco do não reconhecimento do princípio da     

insignificância ........................................................................................................ 

 

 

109 

7 CRITÉRIOS DETERMINANTES PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA NOS CRIMES PRÓPRIOS CONTRA A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ................................................................................. 

 

 

118 

 

 CONCLUSÃO: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NOS 

CRIMES PRÓPRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ...................... 

 

122 

  

REFERÊNCIAS ........................................................................................................... 

 

127 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

“[...] há anos, numa meditação da Sexta-feira 

Santa, diante da Cruz, senti gritar dentro de mim: 

„Judas é teu irmão‟, então compreendi não só que 

os homens não se podem dividir em bons e maus, 

senão que tampouco se podem dividir em livres e 

presos, porque há fora do cárcere prisioneiros 

mais prisioneiros dos que estão dentro dele, e os 

há, dentro do cárcere, mais livres quando estão 
na prisão do que os que estão fora [...]”  

 

(Francesco Carnelutti. As Misérias do Processo 

Penal) 

 

 

Muitas são as discussões teóricas e acadêmicas quanto ao papel do Direito 

Penal e o respectivo alcance do jus puniendi para uma sociedade democrática. Dentre as 

preocupações se acentua o seu expansionismo e o crescente descrédito dos outros ramos 

do direito para solução de conflitos e reprimenda de condutas inadequadas.   

Nesta seara de reflexão é que se encontra a presente dissertação. PRINCÍPIO 

DA INSIGNIFICÂNCIA E TUTELA PENAL DOS BENS JURÍDICOS: sua 

aplicação nos crimes próprios contra a administração pública aborda o já muito 

discutido princípio da insignificância. Contudo, investiga a possibilidade de sua 

aplicação quando o bem jurídico tutelado é a Administração Pública e o agente ativo da 

conduta é o funcionário público.   

Foca a investigação na compatibilidade ou incompatibilidade da aplicação do 

princípio da insignificância nos crimes próprios contra a Administração Pública. Para 

isso, trará um panorama da origem do Princípio da Insignificância no âmbito do Direito 

Penal. 

Compara a doutrina e jurisprudência, notadamente do Supremo Tribunal 

Federal e do Superior Tribunal de Justiça, quanto à aceitação do princípio da 

insignificância como princípio constitucional do Direito Penal.  

Bem como traz os possíveis critérios determinantes para aplicação do princípio 

da insignificância nos crimes próprios contra a Administração Pública e a tutela desses 

bens jurídicos. 

O trabalho encontra-se dividido em sete capítulos.  
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No primeiro capítulo – Princípio da insignificância no direito penal. Origem 

histórica - o princípio da insignificância é contextualizado como princípio do Direito 

Penal, resgatando sua origem histórica.  

Inicialmente aborda o surgimento do princípio da insignificância. Onde 

demonstra desde os brocardos romanos minima non curat praetor, minimis non curat 

praetor ou minimis praetor non curat, invocados por Francesco Carrara, Von Liszt, 

dentre outros, creditando a aqueles seu surgimento, passando pelos que atribuem ao 

Iluminismo que com Cesare Bonesana Beccaria sinaliza a proporcionalidade entre 

conduta e pena, sendo esta só possível ser aplicada quando absolutamente necessária. 

Até alcançar os dias atuais com Hans Welzel, Eugenio Rául Zaffaroni e Claus 

Roxin, compondo o multirreferido princípio com a criminalidade de bagatela e a 

problemática político-criminal. Um contraponto a demasiada inflação penal, 

característica do expansionismo do Direito Penal de nossos dias. Neste ponto o 

princípio da insignificância vem como corolário da limitação do poder punitivo estatal. 

Em seguida faz um panorama do que chama de crise do direito penal e a 

importância dos princípios. Traz a contribuição de Guillermo Yacobucci, Eugenio Rául 

Zaffaroni, Claus Roxin, Giuseppe Maggiore, Jesús-María Silva Sanches, Noberto 

Bobbio, Luigi Ferrajoli, Nelson Saldanha, Pinto Ferreira, dentre outros.  

Discute a questão da praticidade do Direito Penal e sua realização na 

convivência social, observando-o na dogmática e na jurisprudência. Visualiza-se que a 

tão propalada “crise” não é algo exclusivo do nosso campo de estudo, ao contrário, 

alcança amplamente várias outras searas do conhecimento.  

Busca as declarações de direito para contextualizar o que hoje compreende 

como princípios – as liberdades individuais, públicas e garantias decorrentes. Aborda 

em linhas gerais a Magna Carta Libertatum de 1215, na Inglaterra, a Petição de Direitos 

de 1629, a Lei de Habeas Corpus de 1679, a Declaração de Virgínia de 1776, a 

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, a Declaração de Direitos do Povo 

Trabalhador e Explorado, e, por fim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

Relacionam os princípios como valores constitucionais que influenciam o 

sistema criminal, ora menos, ora mais garantista, revelando a relação entre política e 

Direito Penal. Comenta-se a respeito do expansionismo deste, o seu chamamento para 

tudo solucionar, e suas consequências.  
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Investiga se de fato, nessa propalada crise, o Direito Penal sairia fortalecido 

com sua vastíssima expansão, ou, inversamente se fragiliza. Visto que é convocado a 

tudo socorrer, desde distúrbios familiares à preservação ambiental, passando – como 

objeto de nosso estudo - por desvios de comportamento de funcionários públicos. 

Diversas condutas que hoje sofrem a reprimenda criminal poderiam facilmente ser 

punidas por outros ramos do direito, por certo, com maior eficácia. 

No segundo capítulo – Princípios que fundamentam o princípio da 

insignificância – são abordados os princípios que acredita o autor fundamentar o 

princípio da insignificância, sendo eles os princípios da legalidade, da intervenção 

mínima, da lesividade, da humanidade, da culpabilidade e da proporcionalidade.  

O princípio da legalidade é tratado em suas quatro funções de garantia, a partir 

das lições de Enrique Bacigalupo, Francesco Antolisei, Miguel Reale Júnior, Nilo 

Batista, dentre outros. 

A primeira é a função de garantia da liberdade: nullum crimem, nulla poena 

sine lege praevia. A conduta só poderá ser digna de pena se a lei estabelecer como 

punível previamente, ou seja, antes da ocorrência do fato.  

A segunda como proibição de punição baseada no direito consuetudinário, 

tendo como referência a máxima nullum crimem nulla poena sine lege scripta. Apenas a 

lei formal e positivada tem o condão de criminalizar uma conduta, estigmatizando-a 

como algo não desejado para o convívio em sociedade. 

A terceira função de garantia proíbe a analogia in malam partem. A previsão 

legal penal deve tratar do fato determinado, vedando a utilização doutras previsões para 

se adequar ao caso sob julgamento. Caracteriza-se pela máxima nullum crimem nulla 

poena sine lege stricta. 

A quarta função se dirige ao legislador no momento da elaboração da norma 

penal. Esta não poderá ser tão ampla e imprecisa que possa conter interpretações 

divergentes. Aqui se depara com a máxima nullum crimem nulla poena sine lege certa.  

Por sua vez, o princípio da intervenção mínima – identificado por alguns 

autores como sinônimo de ultima ratio, portanto delimitador do poder punitivo do 

Estado- é tratado, do mesmo modo que o princípio da legalidade como uma reação 

burguesa, estampida dos valores liberais da Revolução Francesa. Toma como parâmetro 

teórico, além de outros, as obras de Juan Bustos Ramirez, Winfried Hassemer, Santiago 

Mir Puig, Nilo Batista e Luiz Luisi.  
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O princípio da intervenção mínima, também chamado de princípio da 

necessidade, indica que o Direito Penal só deve se voltar para tutela de determinados 

bens, aqueles mais caros à sociedade. Sendo significativo delimitador do poder punitivo 

do Estado.    

Neste mesmo caminho, ou seja, o de sustentação principiológica para a 

fundamentação do princípio da insignificância, surge os princípios da lesividade e da 

humanidade. Servem aqui as lições de Francesco Palazzo, Winfried Hassemer, Juan 

Bustos Ramírez e Hernán Hormazábal Malarée, dentre outros.  

O princípio da lesividade ou da ofensividade é pedra fundante para se indicar a 

ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado e, por consequência, a relevância penal da 

conduta. As ofensas ínfimas não caracterizam a conduta como criminosa ou socialmente 

danosa com relevância penal. 

Por sua vez, o princípio da humanidade prega que o Estado deve se amoldar a 

partir de uma concepção respeitadora dos direitos humanos e num contrato, onde as 

previsões de garantia estariam fixadas. Nenhuma intervenção estatal poderia se voltar a 

sua violação.   

O princípio da culpabilidade é visto como aplicação da máxima nullum crimen 

sine culpa, ou seja, não há crime sem culpa, não há pena sem reprovação. Ou ainda, não 

há delito sem que o autor tenha tido a possibilidade de se conduzir conforme o direito. 

Caracteriza-se como forte elemento de política criminal. É tratado à luz das lições de 

Claus Roxin, Francesco Palazzo, Eugenio Rául Zaffaroni, Reinhard Frank, Berthold 

Freudenthal, Francesco Carrara e Cláudio Brandão. 

A culpabilidade como princípio é abordado em nosso estudo nos seus dois 

aspectos. Como fundamento da pena e do jus puniendi, ou como limite da intervenção 

punitiva do Estado. O princípio da culpabilidade tem como corolário a responsabilidade 

subjetiva que se reveste num significativo avanço, superando as trevas da 

responsabilidade objetiva que antecederam o Iluminismo. Em rápidas linhas são 

abordadas as teorias da culpabilidade, visando ilustrar esta pesquisa. 

Por fim, traz o princípio da proporcionalidade a quem se atribui estrita relação 

com o princípio da insignificância. Que serve de referência não apenas ao Direito Penal 

– legislador e julgador -, mas a vários outros ramos do direito e à própria convivência 

social harmônica. Para sua apreciação se coleciona os ensinamentos de Alessandro 

Baratta, Juan Bustos Ramirez e Hernán Hormazábal Malarée, Luis Luisi, dentre outros. 
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No terceiro capítulo – Tipicidade e princípio da insignificância – investiga-se 

o princípio da insignificância em sua relação com o tipo penal.  

Aborda preliminarmente a diferenciação entre tipo e tipicidade, observando o 

primeiro como fórmula delineada pela lei e a tipicidade como algo pertencente à própria 

conduta do autor. A necessidade da existência do tipo como componente descritivo para 

que se possa investigar a antijuridicidade e a culpabilidade, elementos que se agrupam e 

se completam para a configuração do crime.  

Investiga o tipo em sua conceituação formal – conjunto de elementos 

descritivos - e material – as funções de garantia e de sistema. Não descuidando da 

percepção de política criminal que norteia o legislador na sua formulação e do julgador 

e sua interpretação e aplicação.  

Para tanto, usa como marco teórico os estudos de Beling, formulador primeiro 

do conceito de tipicidade, passando por Mayer e Mezger, até Claus Roxin - com sua 

Teoria Unificadora Dialética e a interpretação restritiva do tipo - e a Teoria da 

Adequação Social de Hans Welzel.  

Depois, estabelece a relação entre tipicidade e antijuridicidade, segundo as três 

posições fundamentais analisadas por Eugenio Rául Zaffaroni. Ou seja, a teoria do tipo 

avalorado ou neutro ou acromático, a teoria da ratio-cognoscendi e, por fim, a teoria da 

ratio essendi. Destaca a tradicional polêmica advinda da discussão em torno desta 

relação. 

Nesta seara de conceituação da tipicidade e da antijuridicidade, na relação entre 

estes dois institutos, aborda a Teoria do Crime e as várias reflexões ao seu respeito. Para 

esta investigação chama à colação os ensinamentos, dentre outros, de Hans Welzel, 

Everardo da Cunha Luna, Luis Jiménez de Asúa e Miguel Reale Júnior.  

Sob o título “Princípio da insignificância e tipicidade material” diferencia esta 

da tipicidade formal. Constrói, a partir da tipicidade material, uma argumentação 

justificadora para a incidência do princípio da insignificância. Este servindo como 

instrumento para se efetivar a interpretação restritiva do tipo, só encontrando alcance 

pelo Direito Penal às condutas que forem a um só tempo formal e materialmente típico. 

Traz relevo à tipicidade conglobante de Eugenio Rául Zaffaroni.  

Inicia-se a discussão em torno da tutela penal do bem jurídico, a partir da 

compreensão da fragmentariedade e subsidiariedade do Direito Penal. Contextualiza o 

princípio da insignificância nesta esteira, demonstrando que a abordagem meramente 
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formal do tipo leva a um recrudescimento, tanto na formulação dos tipos efetivada pelo 

parlamento, quanto no instante de sua utilização no caso concreto.    

Discute a natureza jurídica do princípio da insignificância e sua localização na 

Teoria do Crime. Deve-se ou não considerar os critérios pessoais do agente para o 

reconhecimento e aplicação do referido princípio, ou deve se levar em conta apenas 

critérios objetivos? Bem como, quando do reconhecimento da insignificância é possível 

falar em afastamento da antijuridicidade, ou o seu reconhecimento acarreta unicamente 

a exclusão da tipicidade? 

Esta construção traz as lições de Cláudio Brandão, Miguel Reale, Julio 

Virgolini, Paulo Queiroz, dentre outros. 

O quarto capítulo – Reconhecimento da atipicidade pelo princípio da 

insignificância e a criminalidade de bagatela – Destaca a ampla aceitação do 

princípio da insignificância pela jurisprudência e os pouquíssimos casos de previsão 

legal no ordenamento brasileiro.  

Demonstra a posição majoritária que também é defendida pelo autor, ou seja, 

de atribuir quando da incidência do princípio da insignificância o afastamento da 

tipicidade da conduta, descartando os posicionamentos diferentes que defendem a 

afastamento da antijuridicidade ou da culpabilidade. 

Comenta, dentre outros aspectos, a possibilidade do reconhecimento do 

multirreferido princípio ainda na fase investigatória, alterando a processualística penal 

vigente, otimizando a ação policial e garantindo a celeridade processual para uma 

prestação judicial efetiva.   

Em seguida, investiga com a análise de alguns julgados do Superior Tribunal 

de Justiça e Supremo Tribunal Federal como a jurisprudência pátria vem admitindo a 

incidência do princípio da insignificância, na maioria dos casos, como instrumento que 

afasta a tipicidade penal da conduta. Reconhecendo, assim, a existência de uma 

criminalidade de bagatela. 

Atualmente o princípio da insignificância é utilizado para condutas que em tese 

seriam delituosas, passando por um vasto leque. Nos acidentes de trânsito quando as 

lesões culposas à integridade física forem ínfimas. Nos delitos de descaminho ou 

mesmo de contrabando quando os impostos incidentes não interessarem à execução 

fazendária. Nos delitos contra o patrimônio, até mesmo no furto-qualificado, quando o 

bem subtraído for de valor irrelevante. Em dois casos de peculato no âmbito militar, 
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devido ao valor ínfimo da subtração, após ampla e fecunda discussão dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância foi reconhecido. 

Ao longo deste capítulo são trazidas as reflexões de Jesús-María Silva Sánches, 

Ricardo de Brito Freitas, Giuseppe Bettiol, Paolo Pittaro, Daria Perrone, Giulio 

Battaglini, Luiz Flávio Gomes, dentre outros. 

O quinto capítulo – Crimes próprios contra a administração pública e o 

princípio da insignificância – começa delimitando o que vem a ser crime próprio no 

âmbito de nosso estudo, observando a classificação de Enrique Bacigalupo, Aníbal 

Bruno e Heleno Cláudio Fragoso.  

Define as expressões Administração Pública e funcionário público. Para tanto, 

convoca-se o magistério de Hely Lopes Meirelles, José Afonso da Silva, Paulo José da 

Costa Júnior e outros. 

Em seguida se destaca alguns crimes próprios contra a administração pública, 

buscando suas origens nas lições de Nelson Hungria, Fernando Henrique Mendes de 

Almeida, Antonio Pagliaro e Paulo José da Costa Júnior, Magalhães Noronha, dentre 

outros. Exemplificam-se estes tipos como passíveis da incidência do princípio da 

insignificância.  

O sexto capítulo – Tutela penal dos bens jurídicos nos crimes próprios 

contra a administração pública e o princípio da insignificância – se inicia avaliando 

o bem jurídico tutelado nesses crimes, a partir das lições de Eugenio Rául Zaffaroni, 

Claus Roxin, Juan Bustos Ramirez, Abel Cornejo e outros.       

Em seguida traz sob o título “Jurisprudência nacional. O equívoco do não 

reconhecimento do princípio da insignificância”, os julgados do Superior Tribunal de 

Justiça e do Supremo Tribunal Federal através dos quais se constata que os nossos 

julgadores acompanhados de farta doutrina, afastam a incidência do princípio da 

insignificância quando o bem jurídico tutelado é a Administração Pública nos crimes 

próprios.  

No capítulo sete – Critérios determinantes para aplicação do princípio da 

insignificância nos crimes próprios contra a administração pública - haverá um 

esforço no sentido de elencar os critérios determinantes para aplicação do princípio 

objeto de nossa investigação.  

Na verdade sintetiza-se o que for estudado ao longo da pesquisa, refletindo a 

crença do autor de que, respeitando a caráter fragmentário e subsidiário do Direito 
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Penal, este só será chamado a socorrer situações de relevante gravidade o que deverá 

também ser observado no âmbito dos crimes próprios contra a Administração Pública.  

Por fim, surge a Conclusão: aplicação do princípio da insignificância nos 

crimes próprios contra a administração pública – demonstrando ser possível, 

observando os critérios determinantes, aplicar o multirreferido princípio também no 

âmbito dos crimes próprios contra a Administração Pública.  

A presente dissertação contribuirá a percepção de que o princípio da 

insignificância – tanto para o julgador, quando para o próprio legislador - surge como 

mecanismo para fortalecer uma visão de política criminal para um Estado Democrático 

e de Direito. 
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1 PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO DIREITO PENAL. 

ORIGEM HISTÓRICA 

 

 

1.1 Surgimento do princípio da insignificância 

  

Inicialmente é possível afirmar, quanto ao princípio da insignificância, que 

independentemente de sua formulação contemporânea há referências, mesmo que 

obscuras, de brocardos romanos: minima non curat praetor, ou minimis non curat 

praetor ou, ainda, minimis praetor non curat. Estes foram por muitos invocados, além 

do próprio Roxin. Dentre outros, é possível se referir a Carrara, Von Liszt, Quintiliano 

Saldaña, Baumann, Blasco, Fernández de Moreda, Soler, Zaffaroni.
1
 

Segundo Guzmán Dalbora, foi Roxin que de fato falou pela primeira vez em 

princípio da insignificância, através de artigo publicado em 1964, numa Alemanha que 

passava por acentuada preocupação político-criminal. Coloca o tema no estudo do tipo 

delitivo, podendo ser o princípio da insignificância invocado pela dogmática jurídica.   

É certo dizer que a denominação “princípio da insignificância” como temos 

contemporaneamente foi concebida por Roxin, conforme vasto entendimento da 

doutrina
2
. Contudo, é controvertida a origem histórica do princípio da insignificância. 

Para uns surge com os humanistas a partir da máxima minima non curat praetor, outros 

afirmam sua existência entre os romanos,
3
 quando os juízes cuidavam da criminalidade 

de bagatela.
4
 

                                                
1 GUZMÁN DALBORA, José Luis. La insignificancia: especificación y redución valorativas en el 

ámbito de lo injusto típico. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: RT, ano 4, n. 14, p. 

58-66,  abr./jun./1996. 
 

2 Neste mesmo sentido: “Opera aquí el viejo aforismo „de minima non curat praetor‟ invocado por Roxin 
en la primera formulación del princípio de insignificancia, vinculado a un postulado básico de política 

criminal…” (VIRGOLINI, Julio E. S. Las lesiones levísimas: un caso de atipicidad por insignificancia. 

Doctrina Penal. Buenos Aires: Depalma, n. 29-32, 1985, p. 122). 
3 É o que diz Diomar Ackel Filho (O princípio da insignificância no direito penal, p. 73) ao se referir ao 

princípio da insignificância: “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 dado o merecido destaque, o que só agora vem acontecendo, a partir do seu moderno 

enfoque por ROXIN e outros autores europeus.”  
4 GOMES, Luiz Flávio. Delito de bagatela: princípio da insignificância e da irrelevância penal do fato. 

Revista dos Tribunais. São Paulo: RT, ano 90, v. 789, julho de 2001, p. 444. 
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Roxin
5
 classifica o princípio da insignificância como princípio regulativo “que 

permite excluir logo de plano as lesões de bagatela da maioria dos tipos”. Incluindo 

nesta classificação o princípio da adequação social de Welzel
6
. Acrescenta Roxin que 

“Eu erigi este critério num princípio válido para a definição geral do injusto...”
7
  

Mañas8 afirma que o princípio da insignificância já encontrava guarita no 

Direito Romano, visto que “o pretor, em regra geral, não se ocupava de causas ou 

delitos insignificantes, seguindo a máxima contida no brocardo minimis non curat 

pretor”.  

Seguimos, contudo, Guzmán Dalbora9 que repudia a origem romana do 

princípio da insignificância. Não se encontra, segundo ele, no corpus iuris civilis, nem 

mesmo da jurisprudência erudita dos séculos XV-XVI as expressões minima non curat 

praetor – e seus derivados - ou qualquer referência ao que hoje entendemos como 

princípio da insignificância no âmbito penal. Pois, o que havia entre os romanos foi o 

qualitativo de “nimio”, afirmando sua consequente irrelevância para o Direito, mas num 

sentido geral, referindo-se as fontes deste e nunca como officium do pretor.  

Sendo a insignificância algo desconhecido no corpus iuris. Como também 

apesar de minima non cura praetor apresentar aspectos do que se chama de brocarda ou 

generalia, o que seria característico dos glosadores e dos comentaristas, há indícios que 

levam a crer não ser uma construção destes. Visto que não se encontra na coleção de 

brocardos do jurista antigo Azo, que acompanhava como apêndice o Summa Codicis. 

Como também, não há registro na Glossa Magna de Acursio. 

                                                
5ROXIN, Claus. Política criminal e sistema jurídico-penal, op. cit., p. 47-48. Diomar Ackel Filho 

realça que “o princípio da insignificância pode ser conceituado como aquele que permite infirmar a 

tipicidade de fatos que, por sua inexpressividade constituem ações de bagatela, despidas de 
reprovabilidade, de modo a não merecerem valoração da norma penal, exsurgindo, pois como 

irrelevantes. A tais ações, falta o juízo de censura penal.” (op. cit., p. 73) 

6 Welzel ao falar de tipo e adequação social afirma que os tipos se apresentam como um modelo de 

conduta proibida que mesmo presente na vida social é inadequada para sua boa ordenação.  Os tipos 

compreendem as condutas que se distanciam do que historicamente foi construído para o bom convívio 

comunitário.  A doutrina da ação causal influenciou a compreensão e interpretação do tipo como lesão a 

um bem jurídico, sem de antemão apreciar a realidade social contextualizada. São socialmente adequadas 

as condutas que se mantém limitadas a uma gestão ordenada. Há um marco de liberdade de ação social do 

que é tolerado, delimitando. O que é visto inicialmente como fato típico só o é nestes casos formalmente, 

não há uma tipicidade material, portanto de interesse para o Direito Penal. 

Welzel elenca a adequação social, por isso, como princípio geral de interpretação que não estaria restrito 

ao Direito Penal, mas abarca todo ordenamento jurídico.  (WELZEL, Hans. Derecho penal aleman. Parte 
general. 11. ed., 4. edição castelhana. Tradução: Juan Bustos Ramírez e Sérgio Yáñez Pérez. Santiago: 

Editorial Jurídica de Chile, 1997, p. 66-69). 
7ROXIN, Claus. Política criminal e sistema jurídico-penal, op. cit., nota de rodapé n. 81, p. 47. 
8MAÑAS, Carlos Vico. O princípio da insignificância como excludente de tipicidade no direito 

penal, op. cit., p. 56. 
9 GUZMÁN DALBORA, José Luis, op. cit., p. 59-66. 
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Encontra melhor enquadramento o adágio minima non curat praetor para com 

o pensamento liberal surgido com os humanistas, leciona Guzmán Dalbora, é a 

formulação da limitação ao pretor, delimitação de seu ofício, algo mais elaborado, típico 

de quem dominava a filosofia e erudição. Portanto, a hipótese de construção deste 

adágio estaria mais próxima dos humanistas do século XVIII. Qualquer construção 

anterior estaria voltada para as relações civis e não para o Direito Penal. 

Ivan Luiz da Silva10 considera encontrar “vestígios” da origem do princípio da 

insignificância em Franz von Liszt, já em 1903 falava da hipertrofia do Direito Penal, 

reclamando a restauração da máxima latina minima non curat praetor. Contudo, 

reconhece que o recente enfoque do princípio da insignificância é devido as abordagens 

teóricas de Roxin que já em 1964 o formulou “como de validez geral para a 

determinação do injusto”.  

Paliero11 transcreve trecho da obra von Liszt  (Lehrbuch des deutschen 

Strafrechts) de 1919 no qual afirma que a legislação de sua época – podemos 

acrescentar que o cenário não se alterou atualmente – fazia um uso excessivo da arma 

da criminalização das condutas. Pede que se reflita o retorno do velho princípio minima 

non curat praetor, ou como regra de direito processual, ou como princípio de direito 

material. Prega que uma mais ampla utilização de penas pecuniárias no campo privado 

renderia os resultados desejados no âmbito repressivo e punitivo, bem como os 

procedimentos de conciliação para composição das lides. Considera Liszt, por fim, que 

é de importância singular a exclusão das contravenções do setor de ilícitos penais. 

Paliero indica que os escritos do mestre alemão remontam, em parte, de 1896 na 7ª 

edição da obra referida e em sua plenitude a partir da 12ª edição de 1903, como acima 

afirmou Ivan Luiz da Silva. 

Ocorre, desde o início do século passado – destacado pelos ensinamentos de 

Liszt – estendendo-se até nossos dias uma hipertrofia do Direito Penal, nas palavras de 

Paliero. Característica não apenas do ordenamento jurídico italiano, mas de todos os 

sistemas jurídicos penais das nações ocidentais. Onde sua evolução histórica demonstra 

um alargamento do Direito Penal. O que se dá também no ordenamento jurídico 

brasileiro, onde o Direito Penal é chamado para acudir todo o tipo de situações.  

                                                
10 SILVA, Ivan Luiz da. Princípio da insignificância no direito penal. 1. ed. Curitiba: Juruá Editora, 

2006, p. 87. 
11 PALIERO, Carlo Enrico. Note sulla disciplina dei reati bagatellari. Rivista Italiana di Diritto e 

Procedura Penale. Milão: Dott. A. Giuffré Editore, ano XXII, fasc. 3, pb. 920, jul./set./1979. 
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Acreditamos que seja com o Iluminismo – os humanistas, como assim se refere 

Guzmán Dalbora - que se traz uma nova perspectiva quanto à pena e ao próprio Direito 

Penal, onde também podemos visualizar indícios do próprio princípio da 

insignificância. Sendo, portanto, lapidar a lição de Beccaria12 de que “Toda pena, que 

não derive da absoluta necessidade, diz o grande Montesquieu, é tirânica, proposição 

esta que pode ser assim generalizada: todo ato de autoridade de homem para homem 

que não derive da absoluta necessidade é tirânico”. Aqui Beccaria traz os alicerces do 

princípio da insignificância, ao anunciar o princípio da necessidade da pena, ou, do 

princípio da intervenção mínima. 

A modernização do Direito Penal acompanhou o processo de evolução do 

Iluminismo. O pensamento surgido nos países europeus contribuiu sobremaneira com a 

formulação do Direito Penal, notadamente com Bentham na Inglaterra, Montesquieu e 

Voltaire na França, Hommel e Feuerbach na Alemanha, Beccaria, Filangieri e Pagano 

na Itália. Surge a preocupação de racionalizar o sistema penal, objetivando transformá-

lo num sistema útil de prevenção ao crime, de combate ao arbítrio estatal e de mitigação 

das penas, evitando injustiças e excesso de sofrimento ao apenado.
13

 

Contudo, é com Roxin, conforme assinalado acima, que o princípio da 

insignificância é posto como tal e classificado como princípio regulativo que, 

juntamente com o princípio da adequação social de Welzel, faz realizar a natureza 

fragmentária do Direito Penal. 

Para Bitencourt o princípio da insignificância, juntamente com o princípio da 

legalidade ou da reserva legal, da intervenção mínima, da fragmentariedade, da 

culpabilidade, da humanidade, da irretroatividade da lei penal e o da adequação social, 

formam o conjunto dos princípios limitadores do poder punitivo estatal.
14

 

Dentro do contexto da demasiada inflação penal surge o princípio da 

insignificância como um instrumento formulado pela doutrina e jurisprudência que vem 

se articulando para minimizar este problema. Daí a constatação dos crimes bagatelares 

como dito pelos alemães, e objeto de estudo mais adiante. 

 

                                                
12BECCARIA, Cesare Bonesana. Dos delitos e das penas. Trad. J. Cretella JR. e Agnes Cretella. 3. ed. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 22. 
13 FIANDACA, Giovanni; MUSCO, Enzo. Diritto penale: parte generale. 3. ed. Bologna: Zanichelli 

Editore, 1995, p. XVI-XVII. 
14BITENCOURT, Cezar Roberto . Manual de direito penal: parte geral, v. I. 6. ed., rev., atual., São 

Paulo: Saraiva, 2000, p. 9-20. 
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1.2 A crise do direito penal e a importância dos princípios 

 

É apontada a “crise do Direito Penal”
15

 como a dificuldade de reconhecimento 

de sua natural praticidade, possibilitando uma observação epistemológica e de sua 

realização na convivência social. Assim, o papel dos princípios no âmbito do Direito 

Penal ganha extremo relevo, especialmente na dogmática e na jurisprudência. O que 

encontra referência de fundamentação na própria evolução dos direitos fundamentais. 

A expressão “crise” e suas consequências não é algo específico do Direito, 

muito menos do Direito Penal. É uma expressão amplamente presente no mundo 

contemporâneo, como leciona Saldanha.
16

  

Foi com Augusto Comte que a expressão crise tomou um aspecto de ruptura e 

instabilidade, difundida nos países europeus, notadamente com a Revolução Francesa. 

No século XX ganha maiores contornos com as duas grandes guerras, as dificuldades 

dos países europeus e o surgimento do regime soviético.  

Diz, ainda, Saldanha que quando se começou a falar em crise do ocidente, 

indicava-se como uma crise final, ou decadência, como uma referência das crises e o 

desaparecimento das culturas e civilizações que nos sucederam. Pode-se também 

compreender a crise como uma transformação. Não estaria em crise a sociedade em sua 

totalidade, mas “determinados tipos ou formas de sociedade (ou de cultura) é que 

estariam em crise”.   

No caso brasileiro, quanto à “crise no sistema penal”, bem exemplifica 

Cardozo,
17

 ao se referir ao sistema penitenciário que devido a sua deterioração não 

consegue a um só tempo ressocializar, nem retribuir, apenas imprime sofrimento e 

desrespeito aos direitos fundamentais do preso, indicando uma crise da pena – sua 

serventia e utilidade. O que decorre da reflexão que indica a ineficiência da própria pena 

privativa da liberdade, pelo ambiente carcerário que não permite a reabilitação do 

recluso e das condições desumanas da execução da pena.
18

  

                                                
15 YACOBUCCI, Guillermo J. El sentido de los princípios penales. Su natureza y funciones en la 

argumentación penal. Buenos Aires: Depalma, 1998, p. 357-363. 
16 SALDANHA, Nelson. Ordem e hermenêutica: sobre as relações entre as formas de organização e o 

pensamento interpretativo, principalmente no direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1992, p. 01-02. 
17 CARDOZO, Teodomiro Noronha. Transação penal: a despenalização no caso concreto. 1. ed. Recife: 

Nossa Livraria, 2006, p. 32. 
18 BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da pena de prisão: causas e alternativas. 3ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2004, p. 156-157. 
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Zaffaroni
19

 nos faz lembrar que por muitas vezes a ação de dominação e suas 

atrocidades moveram discursos de justificação sempre baseados na defesa do controle 

social, na superioridade dos colonizadores e de etnias, ou de classes, buscando justificar 

genocídios e ditaduras. Nestes múltiplos contextos surgiram iniciativas de minimizar 

essas contradições, através das declarações de direito.  

É sabido que a discussão contemporânea dos direitos do homem se deu com as 

chamadas declarações de direito. Leciona Pinto Ferreira
20

 que estas declarações 

dispõem sobre as principais liberdades humanas, provocadas por revoluções e depois 

acrescentadas nas constituições dos estados. Advêm da contraposição entre a defesa das 

liberdades e o arbítrio. A luta do indivíduo pela limitação do poder estatal. 

Historicamente é situado entre o surgimento da democracia moderna e as derrocadas do 

feudalismo e do antigo regime na França.  

Ainda nesta perspectiva histórica de evolução, apresenta-se, como primeiro 

instrumento indicativo das liberdades a Magna Carta Libertatum de 1215, na Inglaterra. 

Depois, a Petição de Direitos de 1629 e a Lei de Habeas Corpus de 1679. Mesmo não 

tendo estes diplomas o mesmo grau de sistematização das que a seguiram, apresentam a 

evolução histórica do tema, destaca-se a de 1689 que estabeleceu liberdade e segurança 

pessoal e a propriedade privada.  

É com a Revolução Norte-Americana que surge a primeira declaração de 

direitos, a de Virgínia em 12 de junho de 1776. A Revolução Francesa de 1789 oferece 

à humanidade o diploma fundamental que balizou as declarações atuais, a Declaração 

de Direitos do Homem e do Cidadão.  

No século XIX as declarações consagram os direitos privados e políticos. 

Apenas no século XX surgem as declarações de ordem econômica, merecendo registro a 

Declaração de Direitos do Povo Trabalhador e Explorado, proclamada em 1918 como 

resultado da Revolução de 1917, na Rússia.  

Em 1948 a ONU (Organização das Nações Unidas) promulgou a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. Um traço de destaque lembrado por Comparato
21

 é a 

afirmação da democracia como único regime aceitável nas relações internas e externas 

das nações, realçando o pleno respeito aos direitos humanos.  

                                                
19 ZAFFARONI, Eugenio Rául. Manual de derecho penal. 5. ed. Buenos Aires: Ediar, 1986, p. 28. 
20 FERREIRA, Pinto. Curso de direito constitucional. 2. ed. Recife: Companhia Editora de 

Pernambuco, 1970, p. 466 ss. 
21 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 

2005, p. 231. 
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Para Bobbio
22

 o problema imposto as civilizações não é mais o de estudar as 

declarações em seus textos, mas, sim, aprimorar as formas de efetivação e proteção dos 

direitos lá declarados.  

Dentro desta seara o controle social se institucionaliza ou formaliza. 

Zaffaroni
23

 divide o controle social em dois grandes grupos.  Ao primeiro chama de 

difuso, incluindo a família, a moda, a massificação da mídia, dentre outros. Ao segundo 

grupo chama de controle social institucionalizado, neste inclui as escolas, universidades, 

polícia, tribunais, dentre outros. Este último se refere aos instrumentos de punibilidade, 

não apenas de Direito Penal, mas todas as estruturas que de alguma forma se impõe 

através de punição.  

Aqui o “sistema penal” é conceituado como controle punitivo 

institucionalizado, havendo delito se impõe uma pena prevista numa lei geral que 

institucionaliza um procedimento, atuando todo corpo de servidores estatais para sua 

efetivação. Uma das formas de violação dos direitos humanos estaria em não se 

observar o aspecto material do Direito Penal.  

Neste contexto é possível perceber os princípios, na lição de Yacobucci,
24

 

como instrumento de conhecimento e como parte do sistema jurídico. Sendo 

classificados como configuradores – ou materiais -, fundamentais e derivados. Devido 

ao caráter prático do Direito os princípios se atêm aos bens, fins e valores. Adquire, por 

isso, uma força vinculante que ultrapassa sua positividade formal, constituindo certa 

racionalidade de valores e fins queridos coletivamente.  Os princípios se incorporam a 

argumentação jurídica diante do caso concreto. Inclusive, os princípios ganham 

normatividade ao se impor em direção a política criminal na feitura das leis, bem como 

guia hermenêutica na aplicação destas. 

Roxin
25

 acusa uma crise recente do pensamento sistemático em geral e das 

teorias do delito em especial. Observa que Liszt toma como axioma o pensamento 

positivista de que a dimensão social e política devem ser banidas do Direito, 

                                                
22 BOBBIO, Noberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 25. Bobbio apregoa que: “[...] 

o problema que temos diante de nós não é filosófico, mas jurídico e, num sentido mais amplo, político. 

Não se trata de saber quais e quantos são esses direitos, qual é sua natureza e seu fundamento, se são 

direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-

los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente violados.”  

23 ZAFFARONI, Eugenio Rául. Manual de derecho penal, op. cit., 29. 
24 YACOBUCCI, Guillermo J, op. cit., p. 355.  
25 ROXIN, Claus. Política criminal e sistema jurídico-penal. Trad. Luís Greco. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2002, p. 09-25. 
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fundamentando a oposição entre Direito Penal e política criminal. Só será ciência o 

Direito Penal enquanto se preocupar com a análise conceitual das regulamentações 

jurídico-positivas e da sua ordenação no sistema. O restante, ou seja, toda preocupação 

social e com os fins do Direito Penal estão apartados desta seara jurídica. O Direito 

Penal estaria preocupado com sua função garantista, mas sem nenhum relevo ou atenção 

com suas consequências ou reflexos no campo social. 

Negando esse distanciamento sistêmico da realidade Roxin propõe que, 

resguardando a função garantista, deva ser equacionado como conteúdo também da 

teoria geral do delito os “problemas político-criminais”. Considera que o caminho a ser 

seguido é o de permitir que as decisões valorativas político-criminais sejam introduzidas 

no sistema do Direito Penal “de tal forma que a fundamentação legal, a clareza e 

previsibilidade, as interações harmônicas e as consequências detalhadas deste sistema 

não fiquem a dever nada à versão formal-positivista lisztiana.”  

Assim como “Estado de Direito e Estado Social não são opostos, mas 

compõem uma unidade dialética: uma ordem jurídica sem justiça social não é um 

Estado de Direito material, e, tampouco pode utilizar-se da denominação Estado Social 

um Estado planejador e providencialista que não acolha as garantias de liberdade do 

Estado de Direito”.  

É acertada a preocupação de Roxin e de parte significativa dos penalistas 

contemporâneos que dão maior realismo ao Direito Penal, ao tempo em que traz para 

seu seio as questões de política criminal, dando espaço de compatibilização entre este 

setor da ciência do direito e um Estado Democrático de Direito.   

Ferrajoli
26

 indica três aspectos do que se convencionou chamar de garantismo. 

Num primeiro “o Estado de Direito”, onde se estabelece níveis de normas e de 

deslegitimação. Estabelece parâmetro de racionalidade, de justiça e de legitimidade da 

intervenção punitiva. Acusa o perigo do distanciamento e uma divergência entre a 

norma – modelo normativo constitucional - e a prática das estruturas de Estado, tanto a 

administração, a justiça e a polícia.  

Neste modelo normativo surge a estricta legalidad característico do Estado de 

Direito. Caracterizado no plano epistemológico como um sistema cognoscitivo ou de 

poder mínimo e no plano político, como uma técnica de tutela capaz de minimizar a 

                                                
26 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón: teoría del garantismo penal. Madri: Editora Trotta,  2005, p. 

851-853. 
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violência e de maximizar a liberdade. No plano jurídico se caracteriza como um sistema 

de vínculos impostos à força punitiva do Estado. Sendo garantista o sistema que além de 

criar o modelo, a ele se amolda.  

Noutro aspecto, volta-se à teoria e crítica do Direito. O garantismo designa 

uma teoria jurídica da validez e da efetividade como categorias distintas entre si e em 

relação à existência ou vigência das normas, aproximando o ser do dever ser no Direito. 

Coloca como questão teórica central a divergência acima referida, ou seja, o 

ordenamento jurídico do Estado de Direito que apresenta postura garantista e a prática 

de seus entes e órgãos que podem conduzir a atividades antigarantistas.  

Funda o que Ferrajoli
27

 chama de “teoria de la divergencia” entre o plano 

normativo e o plano da realidade, entre direito válido e direito efetivo, sendo que ambos 

são vigentes. A perspectiva crítica proposta pelo jurista italiano se encontra no âmbito 

interno do Direito numa compreensão jurídica e científica, englobando a totalidade do 

discurso jurídico e do direito positivado. Destaca as antinomias do sistema jurídico. 

Um terceiro aspecto se dá na abordagem da filosofia do direito e na crítica da 

política. Aqui o garantismo pressupõe uma percepção externa, ou seja, da observação de 

uma filosofia política que imponha ao Direito uma carga de justificação em 

conformidade com os bens e interesses tutelados pelo ordenamento jurídico. 

Compreende, por fim, a doutrina laica de separação de direito da moral, de validez e 

justiça, de pontos de vista interno e externo na valoração do ordenamento.   

Em verdade a política criminal ocupa espaço de relevo no estudo da 

criminologia. Sendo, nas palavras de Maggiore,
28

 a matriz, a referência primeira do 

Direito Penal, propondo um direito novo ou valorando e reformando o existente. A 

política é a ciência do instituir, conservar e potencializar o Estado. Apresenta-se como 

sistema de conhecimento acerca dos fins do Estado e os meios para realizá-los. A 

política criminal surge como aspecto da política jurídica englobando caráter de 

prevenção e de repressão.  

A crise propalada não estaria restrita ao ius puniendi, mas englobaria todas as 

instâncias que constitui o Direito Penal, inclusive a infraestrutura política. Apresenta-se 

como uma crise de legitimação, incluindo aí os seus próprios princípios. Até mesmo a 

discussão mais recente quanto ao princípio da legalidade e sua flexibilização ou não no 

                                                
27 Ibid, p. 854. 
28 MAGGIORE, Giuseppe. Diritto penale. Volume I: parte generale. Bologna: Nicola Zanichelli Editore, 

1951, p. 49-51. 
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âmbito do Tribunal Penal Internacional, parece-nos refletir essa crise por muitos 

alardeada.  

Com a Teoria Finalista de Welzel
29

 surge um “sentido valorativo natural”, bem 

como surgem nos anos sessenta correntes críticas questionando a legitimação do Estado 

de utilizar instrumentos punitivos de caráter penal. É nesse momento que Roxin defende 

a vinculação entre Direito Penal e a política criminal.
30

 

É possível afirmar que visto os princípios como valores constitucionais há uma 

forte influência destes sobre o sistema penal, demonstrando uma estrita relação entre 

política e Direito Penal. Justifica-se por ser este um instrumento diferenciado tanto de 

política, como de “utilidade social”, arraigando o conflito constante “entre o indivíduo e 

a autoridade estatal representativa da sociedade”.
31

  

Contudo, o que se vê de fato nessa propalada crise não é o distanciamento na 

utilização do Direito Penal, mas, ao contrário, vemos sua vastíssima expansão. O 

Direito Penal é convocado a tudo socorrer, desde distúrbios familiares a preservação 

ambiental, passando por desvios de comportamento de funcionários públicos. Diversas 

condutas que hoje sofrem a reprimenda criminal poderiam facilmente ser punidas por 

outros ramos do direito, por certo, com maior eficácia.  

Aqui podemos verificar as lições de Silva Sánchez
32

 que respondendo à 

inflação do Direito Penal nos nossos dias, indica dentre os fatores responsáveis por isso 

o descrédito de outras instâncias de proteção. Ao falar sobre a moral na sociedade 

contemporânea, constata que há uma tendência que se fortalece em não se reprovar 

moralmente aquilo que não esteja também reprovado pelo Direito. Perde-se a noção de 

bem e mal.  

Então, os antigos mecanismos de autocontrole estabelecidos pela sociedade 

através de uma ética social perdem espaço e instituições como a família e a igreja que 

                                                
29Dentre os defensores da Teoria Finalista destaca-se no Brasil Francisco de Assis Toledo que afirma que 

a doutrina trazida por Welzel revolucionou o Direito Penal. (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios 

básicos de direito penal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 95). 
30YACOBUCCI, Guillermo J, op. cit., p. 457. Consideramos oportuno verificar que Aníbal Bruno 
conceitua política criminal, comparando com o Direito Penal, “como ciência normativa, ciência prática, 

ciência de fins e de meios. Como política, define os fins do Estado diante do problema do crime e formula 

os meios necessários para realizá-los.” (BRUNO, Aníbal. Direito penal, parte geral I, tomo 1°. Rio de 

Janeiro: Editora Nacional de Direito Ltda, 1956, p. 46)  
 

31PALAZZO, Francesco C. Valores constitucionais e direito penal. Um estudo comparado. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1989, p. 16-26.  
32SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas 

sociedades pós-industriais. Trad. Luiz Otavio de Oliveira Rocha. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, 

p. 57-62. 
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não têm um condão econômico e jurídico de coação perde sua força coercitiva. São 

situações comparadas a de anomia.  

Aqui entre nós, por exemplo, há uma discussão para penalizar as reprimidas 

físicas mínimas cometidas pelos pais em relação aos filhos, como meios de correção. O 

mesmo fenômeno de descrédito é apontado no âmbito do Direito Civil e do Direito 

Administrativo.     

O grande número de matérias tuteladas pelo Direito Penal tem trazido uma 

série de problemas de natureza prática,
33

 especialmente. O que vem se tornam 

preocupante na maioria dos países ocidentais. Consiste na sobrecarga do judiciário e dos 

órgãos de polícia, aumentando a competência do sistema penal no seu todo. Traz um 

significativo problema de economia criminal, crimes significativos são menosprezados 

devido à demanda superdimensionada.  

Observa Guzmán Dalbora
34

 que o Direito Penal vem experimentando um 

crescimento demasiado, acentuado após a Segunda Guerra, quando alcançado a 

criminalização sobre segmentos relativamente novos, buscando estes a proteção via 

tutela penal. Comportamentos que antes mereciam um tratamento atípico com uma 

reprovação pública, por vezes, modesta, tornaram-se depositárias de maior rigor, indo 

descambar em novos tipos penais.  

Questiona-se se no ponto de vista político-criminal é o melhor caminho. Pois, 

deve o Direito Penal ser posto como extrema ratio do ordenamento jurídico? Temos 

com essa inflação um campo confuso e de descrédito para a força punitiva penal. Para 

tanto, é necessário um esforço para compatibilizar o jus poenale com a dignidade 

humana, reduzindo sua esfera de ação e as consequências da pena.  

Contudo, esse movimento expansionista identificado pela doutrina poderá 

também conduzir a um descrédito do próprio Direito Penal, por consequência de seu 

poder de reprimenda.  

Senão vejamos. Se o Direito Penal que deveria ser chamado como ultima ratio 

é constantemente convocado para solucionar conflitos secundários, por certo, fraquejará 

em muitas destas investidas, conduzindo a uma consciência na coletividade de 

impotência e angústia.  

                                                
33 PALIERO, Carlo Enrico, op.cit., p. 923-931. 
34 GUZMÁN DALBORA, José Luis, op.cit., p. 41-42.  
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Setores que pouco ou quase nada era objeto da intervenção do Direito Penal 

ganha uma significativa atenção, numa demonstração clara do crescente expansionismo, 

a exemplo da regulação do mercado com a fragilização do clássico liberalismo 

econômico. 

É o que encontramos nas reflexões de Righi.
35

 Contextualiza na história recente 

o surgimento do Direito Penal Econômico. Subdivide sua analise em três partes: “El 

Liberalismo”, “El derecho antitrust norteamericano” e, por fim, “El derecho penal 

econômico alemán”.  

Ao falar do Liberalismo registra a transformação por que passou notadamente 

os países europeus quando migraram de um Estado basicamente agrário, voltado a 

atividades extrativistas, para um Estado industrial e mercantilista, marcado por 

interesses destes grupos econômicos que começaram a dar os primeiros passos. Vindo a 

exigir maior liberdade de mercado para efetivação dos negócios.  

A certeza da harmonização deste sistema, onde oferta e procura, a política 

natural de preços colocada teria o condão de garantir este equilíbrio. Havia nesta época 

a crença de que o mercado era gerido por leis naturais que levariam ao equilíbrio do 

próprio mercado, produzindo ao final o bem estar geral. São os pilares iniciais do 

liberalismo clássico. Fundando uma organização econômica baseada na liberdade de 

competição, onde o capital dos empreendedores e o trabalho do operariado se 

conjugavam. Assim a formação das duas classes que impulsionam o capitalismo se 

constitui.  

Destaca Righe que em observância ao princípio da subsidiariedade deve ser o 

Direito Penal posto para tutelar os bens jurídicos mais relevantes. Por isso, este 

“liberalismo ortodoxo” só se via capaz de tutelar e proteger os direitos naturais do 

homem, como a vida e a integridade física, sua liberdade, segurança, igualdade e 

propriedade, além de preservar as instituições sobre as quais se organiza o Estado 

liberal. Nesta seara não era tarefa do Estado intervir na área econômica, por maior razão 

não era razoável existir um direito penal voltado para intervenção no âmbito econômico.  

Foi o Estados Unidos o berço do direito penal econômico, onde surgiram as 

primeiras legislações deste ramo do Direito Penal, o direito antitruste. Diferentemente 

do europeu o liberalismo norte americano não se opunha visceralmente a presença 

                                                
35 RIGHI, Esteban. Los delitos económicos.  Buenos Aires: Villela Editor, 2000, p. 17-33.  
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estatal, notadamente por sua política tarifária de proteção do mercado interno, evitando 

a competição externa. 

Como primeiro diploma legal de direito penal econômico é lembrado o 

Sherman Act, sancionada em 1890 pelo governo dos Estados Unidos. Ele criminalizava 

a prática do truste e as demais combinações restritivas do comércio e da produção. Esta 

legislação surge como reação contra os grandes grupos econômicos que se formavam 

centralizando o mercado e a produção, evitando a livre concorrência e competição, 

inviabilizando, assim, a liberdade de mercado, pilar da economia liberal daquela época, 

nascedouro do liberalismo clássico. 

Contudo, o autor destaca a contradição existente no seio do próprio sistema. 

Pois, parte da legislação que surgia nos Estados Unidos conduziu para uma 

concentração, a partir da regulamentação de tarifas e preços destinados a proibir a 

competição desleal, esta medida levou a eliminação dos pequenos competidores. O 

mesmo se dando em relação às exigências de produção que também só eram alcançados 

pelas grandes empresas.  

Apenas em 1949 se deu na Alemanha a primeira codificação de caráter amplo, 

através do diploma “para la simplificación del derecho penal em el campo de la 

economia”. Sendo considerada infração penal econômica quando a ação vulnerava o 

interesse do estado em relação à permanência e conservação da ordem econômica, total 

ou parcialmente. Só depois, devido à crescente preocupação com a industrialização da 

Alemanha é que se vislumbrou uma simplificação, flexibilizando o intervencionismo. 

Assim, em 1954, se assimilou a “emergente economia social de mercado”. 

Encontramos entre os doutrinadores elencos diferenciados de princípios do 

Direito Penal. Para Nilo Batista são “princípios básicos do direito penal”: a legalidade, a 

intervenção mínima, a lesividade, a humanidade e a culpabilidade.
36

 Seguiremos este 

entendimento, incluindo o princípio da proporcionalidade para tecer breves 

comentários, mais a frente.  

Classificam-se como “Princípios Constitucionais Penais”, os seguintes: 

legalidade, culpabilidade, intervenção mínima, humanidade, pessoalidade e da 

individualização da pena.
37

  

                                                
36  BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Revan, 1990, 

p. 61. 
37 LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais. 2. ed., rev. e aum. São Paulo: Sérgio Antonio 

Fabris Editor, 2003, p. 17 e ss. 
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Como visto, estes não elencam expressamente a insignificância e a 

proporcionalidade como princípios do Direito Penal. Destacam, contudo, o princípio da 

intervenção mínima. 

Dividem-se os “princípios penais fundamentais” em dois grupos: o primeiro 

“princípio da legalidade das infrações penais”, onde se encontra o princípio da 

taxatividade ou da determinação, princípio da insignificância, princípio da intervenção 

mínima, princípio da subsidiariedade, princípio da fragmentariedade, princípio da 

lesividade e princípio da ofensividade; o segundo grupo compreende o “princípio da 

legalidade das penas” que se divide em princípio da humanidade, princípio da 

proporcionalidade, princípio da pessoalidade, princípio da culpabilidade, princípio da 

individualização e o princípio da finalidade da pena.
38

 

O Direito Penal se propõe a defender os bens e valores fundamentais do ser 

humano. Os direitos humanos, sociais, políticos, econômicos e culturais protegidos no 

âmbito do Direito Penal devem ser convertidos em bases sólidas capazes de promover 

sua efetivação para não se transformar “em meras proclamações otimistas divorciadas 

da realidade”.
39

  

Evidente que toda a discussão em torno dos princípios no âmbito do Direito 

Penal deve contribuir para a “revaloração do marco político” nas palavras de 

Zaffaroni,
40

 ou seja, o método jurídico só será valorado a partir da adequada valoração 

da dimensão política das diversas compreensões teóricas, afastando da alienação 

política e de uma visão meramente técnica. 

 

 

 

 

 

                                                
38 SIRVINSKAS, Luís Paulo. Princípios penais constitucionais da oportunidade, da moralidade e da 

proporcionalidade como limitação ao poder punitivo do Estado. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 

802, ano 91, p. 489-522, agosto de 2002. 
39 DOTTI, René Ariel. As bases constitucionais do direito penal democrático. Revista de Informação 

Legislativa, Brasília, ano 22, n. 88, p. 23, out/dez./1985. 
40 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. En torno de la cuestión penal. 1ª ed. Buenos Aires: Julio César Faira – 

Editor, 2005, p. 96. 
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2 PRINCÍPIOS QUE FUNDAMENTAM O PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA 

 

 

2.1 Princípio da legalidade 

 

O princípio da legalidade
41

 é visto como base do próprio Estado de Direito e do 

Direito Penal, encontrando sua inscrição na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e nas Constituições 

modernas, dentre elas, a Constituição Brasileira. Em sua concepção de garantia 

individual, pode ser observado em quatro funções: nullum crimem, nulla poena sine 

lege praevia; nullum crimem nulla poena sine lege scripta; nullum crimem nulla poena 

sine lege stricta; nullum crimem nulla poena sine lege certa.
42

   

Na sua função de garantia da liberdade, expressa na máxima nullum crimem, 

nulla poena sine lege praevia, fato algum poderá ser digno de pena, sem lei que o tenha 

estabelecido como punível. Crime e pena devem ser previamente estabelecidos. 

Bacigalupo
43

 destaca que Feuerbach ligava o princípio da legalidade a uma coação 

psicológica, no estudo da teoria da pena, devendo a lei penal preceder as ações delitivas. 

Neste diapasão estaria a pena exercendo o papel de prevenção geral.  

O sujeito saberia previamente que se cometesse uma ação reprovável pelo 

direito estaria se submetendo a uma sanção em retribuição. Haveria contida na norma 

incriminadora uma ameaça que inibiria o cometimento da conduta delitiva. Decorrente 

da “lex praevia” a proibição da retroatividade da lei penal. Sendo o corolário do 

multirreferido princípio. Atinge a pena e as medidas de segurança.   

                                                
41REBÊLO, José Henrique Guaracy. Princípio da insignificância: interpretação jurisprudencial. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2000, p. 13-18. Como ensina Antolisei (Manuale di diritto penale, p. 31-32) apesar 
do princípio da legalidade vir expresso num brocardo latino, sua origem não remonta ao Direito Romano, 

pois entre os romanos se aplicava a analogia – “punire a exemplum legis”. A roupagem latina teria sido 

oferecida por Anselmo Feuerbach. Indica, o mestre italiano, a origem mais remota do princípio da 

legalidade a Magna Carta do Rei João Sem Terra em 1215 e mais recentemente no período iluminista.  
42 Não há crime sem lei prévia; não há crime nem pena sem lei escrita; não há crime nem pena sem lei 

estrita; não há crime nem pena sem lei certa. Tradução livre, pelo autor.   
43 BACIGALUPO, Enrique. Direito penal: parte geral. São Paulo: Malheiros Editores, 2005, p. 87.  

Indica o autor como consequência prática do princípio da legalidade: “nenhuma sentença condenatória 

pode ser elaborada aplicando uma pena que não está fundada em lei prévia, ou seja, uma lei na qual o fato 

imputado ao autor seja ameaçado com pena. Em outras palavras, o arrazoado judicial deve começar com a 

lei, pois somente desta maneira a condenação poderá se fundar em uma lei penal.” (p. 88) 
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É possível, também, editar as consequências práticas do princípio da 

legalidade.
44

 A de “Lex certa”, isto é, a exigência não se dirige apenas ao julgador, mas 

alcançam o legislador no momento da elaboração da norma. Só atenderá o princípio da 

legalidade se o parlamento elabora a norma penal de modo a contemplar o fato a ser 

reprimido em sua integridade, isto é, não se pode deixar nas mãos do julgador algo tão 

amplo que possa ser interpretado sem precisão do que é proibido, sua pena e 

consequências.  

A proibição da analogia in malam partem encontra respaldo no princípio da 

legalidade na expressão “lex stricta”. Proíbe-se também a punição baseada no direito 

consuetudinário, ou seja, para a previsão penal de reprimenda se observa a “lex scripta”. 

A lei formal e positivada é a única forma contemporânea de penalização. Contudo, 

como no caso anterior, é possível argumentar e fazer uso do costume quando este se põe 

in bonam partem.    

O princípio da legalidade é dotado de uma expressiva natureza política, 

conforme esclarece Reale,
45

 sendo “pedra angular do pensamento liberal”, protegendo o 

cidadão do poder arbitrário do Estado e, especificamente, dos juízes. Por isso, deve a lei 

penal ser prévia, clara, precisa, geral e abstrata, para submeter a todos o seu manto. 

Antolisei
46

 atribui ao princípio da legalidade, ou estrita legalidade, o papel de 

domínio quanto às fontes do direito. Destaca também a máxima nullum crimen, nulla 

poena sine lege, enumera que um fato não pode considerar-se crime, nem atribuído uma 

pena, se uma lei no sentido material não o preveja como tal; o fato previsto pela lei 

como crime deve ser sancionado nos limites da previsão; o fato que dá ensejo a 

aplicação da lei penal deve ter previsão expressa, não podendo ser presumido de normas 

que regem fatos diversos.  

Ao vedar a analogia, proíbe a aplicação de pena além do previsto pelo 

legislador, impõe a obrigatoriedade da taxatividade, acabando, assim, por demonstrar 

que a única fonte do Direito Penal é o direito positivo, constituindo-se num 

ordenamento fechado. 

Outra denominação atribuída ao princípio da legalidade é o da reserva legal.
47

 

Surge com as revoluções burguesas que caracterizaram a contemporaneidade, 

                                                
44 Ibid, p. 109-122. 
45REALE JR, Miguel. Teoria do delito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998, p. 164. 

 

46 ANTOLISEI, Francesco. Manuale di diritto penale, parte generale. Milano: Giuffrè, 1952, p. 30. 
47 BATISTA, Nilo, op. cit., p. 65-68.  
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respondendo aos abusos do absolutismo e fundando uma nova ordem. Apresenta duas 

funções: a função de garantia – excluindo penas ilegais – e a função constitutiva, isto é, 

constitui a pena legal. Destaca Nilo Batista esta última como a principal função do 

referido princípio. 

Enquanto Luiz Luisi
48

 afirma que contemporaneamente o princípio da 

legalidade se desdobra em três postulados: da reserva legal – referente às fontes das 

normas penais incriminadoras; da determinação taxativa – referente à enunciação das 

respectivas normas; e, por fim, da irretroatividade – referente à validade das disposições 

penais no tempo. 

Seguindo estes postulados, oferecidos por Mantovani, Palazzo
49

 acrescenta que 

o princípio da legalidade formal encontra guarita em todas as constituições modernas 

dos países do civil law. Constata, ainda, que na Itália há um crescente processo de 

potencialização do ilícito administrativo. O que pode levar a um menor rigorismo 

quanto a sua constituição e os mecanismos de garantia.  

Em respeito ao princípio da legalidade, uma conduta mesmo que encontre uma 

descrição formal de crime, não alcançará esta classificação, se não for materialmente 

significativa ao ponto de interessar à reprimenda máxima, ou seja, ao Direito Penal. É o 

que se verá no capítulo seguinte ao se deparar o princípio da insignificância com a 

tipicidade penal.     

 

 

2.2 Princípio da intervenção mínima 

 

O princípio da intervenção mínima ou da necessidade indica que o Direito 

Penal só deve atuar para tutelar determinados bens jurídicos. A Declaração Francesa dos 

Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 é indicada como origem deste princípio, ao 

afirmar em seu art. 8° que “A lei apenas deve estabelecer penas estrita e evidentemente 

necessárias”. Mesmo consagrado o princípio da intervenção mínima como instrumento 

que visa reduzir a utilização do Direito Penal é crescente a partir do século XIX o 

surgimento de normas incriminadoras.
50

 

                                                
48 LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais. 2. ed., rev.  e aum. São Paulo: Sérgio Antonio 

Fabris Editor, 2003, p. 17-18. 

49 PALAZZO, Francesco, op. cit. p. 43-49. 
50 LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais, op. cit., p. 38-46. 
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Numa observação histórica o princípio da intervenção mínima foi uma reação 

da burguesia contra o modelo penal medieval mantido pelo Estado Absolutista. Há duas 

características relacionadas ao princípio da intervenção mínima: a da fragmentariedade 

e o da subsidiariedade.
51

 Esta pressupõe a primeira, sendo visto o Direito Penal como 

solução extrema que só deve ser ministrado quando nenhum outro remédio repressivo 

funcione.   

Ganhou corpo, contudo, o princípio da intervenção mínima a partir do século 

passado, com o advento da criminologia crítica. Destacando como fator importante para 

a sociologia criminal moderna, questionando o caráter ressocializador da pena e a 

consequente “lógica da punição”.
52

   

Mesmo que não presente textualmente na legislação, o referido princípio tem 

um condão de política criminal, dotado de positividade para a sustentação de um Estado 

Democrático de Direito.
53

 Apresenta-se como verdadeiro “princípio de ordem 

política”,
54

 visando reduzir a excessiva abrangência do Direito Penal, possibilitando que 

os crimes mais graves sejam de fato apurados e punidos.  

Zaffaroni e Pierangeli
55

 ao falarem sobre descriminalização, despenalização, 

diversificação e intervenção mínima, destacam quanto ao último que é uma tendência 

político-criminal contemporânea. Visa reduzir ao mínimo a solução punitiva criminal 

das relações sociais, pois acreditam que os efeitos são contraproducentes, agravam mais 

do que solucionam os conflitos.  

O princípio da intervenção mínima
56

 – ou princípio da ultima ratio – delimita o 

poder incriminador do Estado. Orienta que só se deve incriminar condutas que não 

encontre controle por outros meios, surgindo o Direito Penal como único que possa 

tutelar determinado bem jurídico. Caso contrário, o apelo à criminalização traz um 

desequilíbrio nas relações. Toda vez que medidas de cunho civil ou administrativas 

possam solucionar o conflito, deve o Direito Penal ser afastado.  

                                                
51 BATISTA, Nilo, op. cit., p. 84-89. 
52 SANTOS, Lycurgo de Castro. Princípio da intervenção mínima do direito penal e crimes de menor 

potencial ofensivo. Justiça e Democracia. São Paulo: RT, n. 1, 1996, p. 198-200. 
53MAÑAS, Carlos Vico. O princípio da insignificância como excludente de tipicidade no direito 

penal. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 57. 
54 TOURINHO NETO, Fernando da Costa. Novas tendências do direito penal. Cartilha Jurídica. 

Brasília: TRF – 1ª Região, n. 38, p. 11, jun./1996.  
55PIERANGELI, José Henrique; ZAFFARONI, Eugênio Raúl. Manual de direito penal brasileiro: 

parte geral. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 340-341.  
56 BITENCOURT, Cezar Roberto; PRADO, Luiz Régis. Princípios fundamentais do direito penal.  

Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 15, p. 82.  
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Evidente que muito longe da observância deste princípio passa o legislador 

brasileiro, sendo interessante transcrever uma precisa observação de Luisi:
57

    

 

O Código Penal de 1940, - cuja parte especial está ainda em vigor, - foi 

acrescido por uma série vultuosa de leis que prevêem novos tipos penais, em 

sua maioria totalmente desnecessários e em desacordo com reais injunções, e 

outros elaborados de modo a comprometer a seriedade da nossa legislação 

penal, chegando em alguns casos a conotações paradoxais e hilariantes. 

 

O princípio da intervenção mínima é também denominado de “princípio da 

absoluta necessidade de intervenção”.
58

 Com ele a intervenção penal do Estado somente 

estaria justificada quando necessária para a manutenção da organização política em um 

sistema democrático. O que extrapolar essa necessidade é tida como autoritária e uma 

grave lesão aos princípios democráticos de um Estado e de suas bases de sustentação.  

Destes outros princípios derivam: a consideração do controle do Direito Penal 

desde suas consequências, o seu caráter de extrema ratio e subsidiariedade, o princípio 

do caráter fragmentário, o princípio da proporcionalidade, o princípio do ne bis in idem 

e, por fim, o princípio da alternatividade.   

É interessante destacar que nesta esteira da “consideração do controle do 

Direito Penal desde suas consequências” Bustos Ramírez e Malarée vão buscar em 

Hassemer esta percepção.  

Hassemer
59

 leciona que o Direito Penal – e o sistema que lhe constitui – deve 

se orientar a partir das consequências de sua constituição e seu exercício. É chamado de 

princípio da orientação das consequências no Direito Penal. Como dito acima, 

acreditamos se tratar de uma derivação imprescindível do princípio da intervenção 

mínima. A orientação das consequências das decisões jurídicas tem sido uma 

característica dos ordenamentos modernos, inclusive do Direito Penal.  

Há uma percepção de que a legislação e a jurisprudência estão interessadas nas 

consequências fáticas de sua atuação e que legitimam suas ações pela produção dos 

resultados desejados e na rejeição das consequências não desejadas. Significa que o 

legislador, a justiça e a administração penitenciária não estão preocupados só com o 

                                                
57 LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais, op. cit., p. 44. 
58 BUSTOS RAMÍREZ, Juan; HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán. Lecciones de derecho penal: 

parte general. Madrid: Editorial Trotta, 2006, p. 94. 
 

59 HASSEMER, Winfried. Fundamentos del derecho penal. Barcelona: Bosch, p. 34-36, 1984. 
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caráter retributivo e de expiação do condenado, mas o de melhorar o autor e conter a 

delinquência em seu conjunto.    

De fato estamos diante de um instrumento que resguarda o prestígio do Direito 

Penal, pois concentra as normas incriminadoras aos casos de maior relevância de 

contraposição as ofensas aos bens jurídicos fundamentais. Combate a exaustão e 

insegurança que conduz a “inflação legislativa” punitiva.
60

  

Mir Puig
61

numa análise de política criminal indaga se o princípio da 

intervenção mínima poderia ser aplicado num Estado social intervencionista – é desta 

forma que o professor espanhol classifica os Estados com presença maior na regulação 

do mercado e fomentador das questões de bem-estar social, o que tem sido a realidade 

de Estados como o Brasil, parte dos países latinos e europeus. Visto que o instituto 

encontrou guarita no estado liberal e “neoliberal”. Responde que sim. Desde que o 

Estado não confunda a defesa da coletividade com a utilização excessiva do Direito 

Penal como instrumento de equilíbrio, maximizando-o, criando uma “inflação penal”.   

Este princípio impõe que o Direito Penal só socorrerá situações em que seja 

necessária maior resposta para a manutenção da autoridade estatal, afastando e 

reprimindo condutas que tragam instabilidade à ordem social.  É neste diapasão que 

encontra o princípio da insignificância fundamentação também no princípio da 

intervenção mínima.  

 

 

2.3 Princípio da lesividade  

 

Pelo princípio da lesividade
62

 só há crime se o fato for ofensivo (lesivo ou 

simplesmente perigoso) ao bem jurídico tutelado, sendo uma evidente delimitação 

imposta ao Direito Penal. Impede que o legislador crie tipos penais sobre fatos 

indiferentes que o valor e interesse social indiquem como inofensivos. Bem como, para 

o juiz impõe o dever de excluir quando de sua apreciação os fatos que mesmo 

tipificados, no caso concreto é inofensivo ao bem jurídico tutelável. Tem o condão de 

evitar que a aplicação do Direito Penal se afaste do “Direito Penal da ofensa”. 

                                                
60 DOTTI, René Ariel, op. cit., p. 27. 
61 MIR PUIG, Santiago. El derecho penal en el estado social y democrático de derecho. Barcelona: 

Editorial Ariel S.A, p. 151-152, 1994. 
62 PALAZZO, Francesco, op. cit., p.79-84. 
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Ao falar do princípio da lesividade ou ofensividade é possível considerá-lo 

como legitimação da ação estatal, ou seja, a ofensa ao bem jurídico materializa o delito, 

contribuindo também para a limitação legal da intervenção penal.  O referido princípio 

prega que não há crime quando a ofensa ao bem jurídico é tão ínfima que não merece 

ser socorrido pelo Direito Penal, devido ao pequeno e insignificante dano produzido ao 

bem material tutelado. Daí se impõe a teoria da insignificância.  

Conforme Hassemer
63

é possível falar em uma teoria da “danosidade social” 

que, segundo ele, tem guiado a política criminal nos últimos tempos. Consiste na 

afirmativa que nem toda lesão de um bem jurídico deve receber uma reação mediante o 

Direito Penal, apenas aquela que apresenta um caráter de socialmente danoso. Em 

outras palavras, o conflito instaurado vai além da relação autor – vítima e do dano 

material suportado por este.  

Nilo Batista
64

 afirma que o princípio traz para o campo penal a “questão geral 

da exterioridade e alteridade (ou bilateralidade) do direito”. Diferentemente da moral o 

direito coloca em jogo um conflito entre sujeito ativo e o bem jurídico de quem sofre a 

violação. Os conflitos internos do sujeito podem até esclarecer a motivação da ação, 

mas seu relevo só se dá com a exteriorização aflitiva de um bem jurídico, ou seja, a 

lesividade efetiva.  

Admite quatro principais funções do princípio da lesividade: proibir a 

incriminação de uma atitude interna; proibir a incriminação de uma conduta que não 

exceda o âmbito do próprio autor; proibir a incriminação de simples estados ou 

condições existenciais; proibir a incriminação de condutas desviadas que não afetem 

qualquer bem jurídico. 

Por fim, é possível afirmar que o princípio da lesividade ou ofensividade 

cumpre duas funções no Direito Penal
65

. Tem função político-criminal – decidindo as 

condutas que devem ser criminalizadas, constitui-se numa limitação do poder punitivo 

do Estado, dirigindo-se ao legislador. Tem função interpretativa ou dogmática – quando 

se interpreta e aplica concretamente o Direito Penal, dirigi-se ao interprete e ao 

julgador.  

                                                
63 HASSEMER, Winfried, op. cit., p. 38. 
64 BATISTA, Nilo, op. cit., p. 91-96. 
65GOMES, Luiz Flávio. Princípio da ofensividade no direito penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

p. 28, 2002. 
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Não ofendendo ao bem jurídico significativamente, não deverá o Direito Penal 

ser chamado. Estaremos diante de conduta penalmente irrelevante. Aplica-se com 

desenvoltura o princípio da insignificância para casos deste tipo.  

 

 

2.4 Princípio da humanidade 

 

O princípio da humanidade
66

 remonta do movimento que eclodiu nos séculos 

XVII e XVIII, o Iluminismo. Pregava a modificação do Estado a partir de dois 

fundamentos. Um, a afirmação da existência dos direitos inerentes da condição de ser 

humano. Outro, que o Estado estivesse alicerçado num contrato e nele os direitos 

humanos seriam previstos e assegurados. Daí surge que o Direito Penal deveria ser 

composto por tipos previamente estipulados, limitados ao mínimo necessário e sem 

penas degradantes. 

Com isso os direitos humanos passam a compor os ordenamentos da maioria 

das nações, previstos em suas respectivas constituições. Fixa-se os princípios da 

legalidade das penas e dos delitos, da pessoalidade e necessidade da pena, dentre outros, 

e com maior relevo o princípio da humanidade. A Emenda VII à Constituição da 

Filadélfia de 1787, e demais constituições da época e atuais, além da própria Declaração 

dos Direitos do Homem e da Convenção Internacional sobre Direitos Políticos e Civis 

datada de 1966, prevêem um arcabouço normativo que visa resguardar direitos e 

garantias que robustecem o princípio da humanidade. O mesmo acontece com nossa 

Constituição Federal de 1988 que em diversos de seus artigos seguem este caminho.  

Como dito acima o referido princípio no Direito Penal impede que se aplique 

sanções que atinjam a dignidade da pessoa humana ou que traga lesão à constituição 

físico-psíquica dos condenados. Mesmo admitindo que o Direito Penal não tem caráter 

assistencialista e que é meio de uma “justiça distributiva, responsabilizando o 

delinquente pela violação da ordem jurídica”.
67

   

Também denominado de princípio da dignidade da pessoa,
68

 implica o 

reconhecimento da autonomia ética da pessoa humana, ou seja, a pessoa humana é um 

                                                
66 LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais, op. cit., p. 46-51. 
67 BITENCOURT, Cezar Roberto; PRADO, Luiz Régis, op. cit., p. 84-85. 
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fim em si mesmo, não podendo ser meio para outro objetivo e que o Estado está ao seu 

serviço, não podendo ser vista como objeto. 

O princípio da humanidade deve abarcar a pena, sua cominação, aplicação e 

execução. Afasta a possibilidade de aplicação de penas cruéis, infamantes, de morte e 

perpétua.
69

    

Leva igualmente a reconhecer, a pessoa humana em sua identidade, ou seja, 

nenhuma intervenção do Estado pode significar o desrespeito à pessoa como tal. O 

Estado não pode incidir sobre a essência de um direito ou impedir por completo o seu 

exercício. Sendo fundamento para excluir a pena de morte e a prisão perpetua em 

muitos ordenados jurídicos contemporâneos. 

Inclui-se aqui, que a aplicação da pena criminal a casos que poderiam ser 

reprimidos por outros ramos do direito, menos gravosos a dignidade da pessoa humana, 

caracteriza um afronto ao princípio da humanidade. Assim, este princípio fundamenta 

sobremaneira a incidência do princípio da insignificância nestes casos.    

 

 

2.5 Princípio da culpabilidade 

 

Como ensina Zaffaroni
70

 o princípio da culpabilidade é a aplicação do nullum 

crimen sine culpa, ou seja, não há crime sem culpa, enunciando sinteticamente, não há 

pena sem reprovação. Ou ainda, não há delito sem que o autor tenha tido a possibilidade 

de se conduzir conforme o direito. Assenta-se na compreensão do homem como sujeito 

capaz de decidir a conduta a seguir. É corolário da autodeterminação da vontade 

humana. Esta não havendo não há de se falar em reprovação.   

O princípio da culpabilidade pode ser visto sob dois aspectos
71

, ou como 

fundamento da pena e do jus puniendi, ou como limite da intervenção punitiva do 

Estado.  

No primeiro, a culpabilidade como fundamento da pena e do jus puniendi, a 

pena é posta em suas características retributivas, o mal realizado pelo autor será 

                                                
69 DOTTI, René Ariel, op. cit., p.37-38.  
70 ZAFFARONI, Eugenio Rául. Tratado de derecho penal: parte general, v. IV. Buenos Aires: Ediar, p. 

33, 1996. 
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41 

 

retribuído, refletindo a cattiva volontà do agente. Destaca-se a capacidade de 

autodeterminação da pessoa, servindo para o bem ou para o mal. 

Como limite da intervenção punitiva do Estado é o princípio da culpabilidade 

utilizado nos sistemas que vêem a sanção penal exclusivamente como instrumento de 

prevenção do crime. O referido princípio evitaria que o Estado na ânsia de prevenir a 

delinquência promovesse abusos.  

Nas lições de Roxin
72

 a culpabilidade é vista como um critério central da 

imputação, sendo por isso indispensável. Assim, não há de se falar em direito penal 

descasado da culpabilidade. Ter superado um “direito penal de resultado” e o “acaso” 

foram as grandes conquistas do princípio da culpabilidade. Sendo a culpabilidade “a 

espinha dorsal tanto da imputação objetiva, como subjetiva”.  

Devemos acrescentar que além do repúdio da responsabilidade objetiva ou 

responsabilidade pelo resultado, credita-se também à culpabilidade o mérito de exigir 

“que a pena não seja infligida senão quando a conduta do sujeito, mesmo associada 

causalmente a um resultado, lhe seja reprovável”.
73

 

Ao falar da culpabilidade como princípio de estatura constitucional Luisi
74

 

constata ser consagrado “em muitas constituições contemporâneas, inclusive a 

brasileira”, chamando-o de princípio da “responsabilidade subjetiva”.  

A compreensão do que vem a ser a culpabilidade passou por uma significativa 

evolução histórica, valendo aqui em rápidas linhas descrever as teorias da culpabilidade. 

Com o positivismo todo o conhecimento humano passou a ser explicado como 

manifestação da natureza, criando nesta esteira uma criminologia que não se submeteria 

a questionamento. Foi neste ambiente da ciência da natureza que surge a Teoria 

Psicológica da Culpabilidade. 

Liszt defende esta compreensão da Teoria Psicológica da Culpabilidade que 

predominou no século XIX, quando o Direito utilizava a metodologia das ciências da 

natureza. Para ele o que de fato importa é a vontade, sendo desnecessário a consciência 

da antijuridicidade. Situa o dolo e a culpa na culpabilidade.
75
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Utilizou-se76 a expressão culpabilidade para possibilitar a imputação ao agente, 

estabelecendo, assim, uma vinculação psicológica entre este e sua conduta, o que se 

chamou de concepção psicológica da culpabilidade. A partir das contribuições de Frank, 

Freudenthal e Goldschmidt, criticando a concepção psicológica da culpabilidade, esta 

passou a ser entendida como um juízo de valor, uma censura recaída sobre os ombros 

daquele que mesmo podendo agir doutra forma, escolheu atuar em desconforme ao 

direito.  

Supera-se o naturalismo positivista, sendo substituída pela metodologia 

neokantiana, o chamado conceito neoclássico de delito. Posteriormente, surge a 

concepção puramente normativa do finalismo. O dolo e o dever objetivo de cuidado, 

elementos subjetivos da culpabilidade – como tradicionalmente era tratado - saem desta, 

indo para a ação.  

Em 1907, Frank
77

 desenvolveu a Teoria Psicológico-Normativa da 

Culpabilidade. Apesar de não afastar da culpabilidade o dolo e a culpa, acrescenta o 

juízo de reprovação, adquirindo cientificidade, onde as “circunstâncias concomitantes” 

estariam subordinadas ao dolo e a culpa.  

Por sua vez, Freudenthal
78

 critica Frank. Aprimora a ideia de circunstâncias 

concomitantes deste, colocando-as numa posição de integração e não de subordinação 

ao dolo e a culpa.  

Com Welzel
79

 e sua Teoria Finalista surge a Teoria Normativa Pura da 

Culpabilidade que desloca a culpa e o dolo da culpabilidade e a coloca na ação delitiva. 

Assim, o momento desta avaliação psíquica, ou da vontade, é o do cometimento do fato 

típico. Fica na culpabilidade o elemento normativo da consciência da antijuridicidade. 

Ao confrontar as ideias de antijuridicidade e culpabilidade Welzel observa que 

a culpabilidade não se esgota na relação de desconformidade entre a ação e o que prevê 

como comportamento aceitável o ordenamento jurídico. Fundamenta-se, sim, na 

reprovação que recai sobre o autor que cometeu uma ação antijurídica quando podia se 

omitir de cometê-la.  

                                                
76 MIR PUIG, Santiago. Direito penal: fundamentos e teoria do delito. Trad. Cláudia Viana Garcia e José 

Carlos Neto. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 409-414. 
77 FRANK, Reinhard. Sobre la estructura del concepto de culpabilidad. Tradução: Gustavo Eduardo 
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Indica Welzel que a reprovabilidade resultante da ação antijurídica toma por 

referência duas premissas: a) ser o autor capaz de se motivar segundo as normas – 

imputabilidade; b) ter potencial compreensão da antijuridicidade de sua conduta. 

Por isso, afirma que “La culpabilidad no es un acto de libre 

autodeterminación, sino justamente la falta de determinación de acuerdo a sentido en 

un sujeto responsable”. 

Com o finalismo a consciência da antijuridicidade torna-se o suporte teórico da 

culpabilidade. Sendo a antijuridicidade seu objeto e a culpabilidade seu conteúdo. A 

teoria finalista, criada por Welzel, defende que a ação humana é sempre direcionada a 

um fim, por isso, o elemento psicológico – o dolo - encontra-se na ação e não da 

culpabilidade, esta é puramente normativa. 

Numa perspectiva finalista,
80

 compreende-se que o juízo, a atribuição, de que 

alguém é culpável não é uma preocupação teorética, mas existencialista, sendo um ato 

“comunicativo”. Reconhece-se no outro a si mesmo como ser responsável. Alcança a 

exculpante aquele que é afastado por não ser capaz da mesma autodeterminação.  

Consideramos necessário trazer a colação a lição de Welzel quando aborda a 

Teoria da Culpabilidade: 

 
Objeto del reproche de culpabilidad es la voluntad de acción antijuridica: ésta 

le es reprochada al autor en la medida en que podía tener consciencia de la 

antijuridicidad de la acción y ella podía convertirse en contramotivo 

determinante del sentido.  

[…]  

Si el desconocimiento de la prohibición era inevitable, quedan totalmente 

excluidas la reprochabilidad y la pena. 
 

Com isso o finalismo inaugura a teoria normativa pura da culpabilidade, 

afastando seu elemento psicológico, ou seja, o dolo, direcionando-o para a ação do 

agente. O dolo fica desprovido de seu elemento normativo, ou seja, a consciência da 

antijuridicidade. Separa-o, assim, da culpabilidade. Contudo, há entre os autores 

contemporâneos aqueles que ainda defendem a teoria psicológico-normativa, 

contrapondo-se a teoria finalista, a exemplo do penalista pernambucano Roque de Brito 

Alves.81 
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Francesco Carrara
82

 afirma que uma ação só pode ser imputada a um autor se 

obedecer aos seguintes requisitos, acolhendo a antijuridicidade e a culpabilidade, ou 

seja, reprovação: 

  

1- que lhe seja imputável moralmente; 2 – que possa ser imputada como ato 

reprovável; 3 – que seja danosa à sociedade [...]. Além disso, o dano que a 

má ação humana acarreta deve ser de natureza social, isto é, tal que se não 

possa prover à tutela da ordem externa senão pela sua submissão à repressão 

legal. Se o dano se limita ao indivíduo, ou é reparável mediante uma ação 

direta, o legislador excederia o seu poder declarando delito o ato que o 

causou.  

 

 

 

A culpabilidade é também dotada de uma função político-criminal. Seguindo 

as lições de Roxin
83

 consideramos que as três “categorias” do delito, ou seja, a 

tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade, devem ser analisadas “sob o ângulo de 

sua função político-criminal”.  A culpabilidade como visto, coloca-se nesta seara que 

nos parece se enquadrar na perspectiva garantista do Direito Penal.  

Colocando de lado a comprovação do “poder-agir-de-outro-modo”, 

considerando de constatação empiricamente difícil, Roxin ao abordar a culpabilidade 

afirma ser muito mais importante “a questão normativa de como e até que ponto é 

preciso aplicar a pena a um comportamento em princípio punível, se for ele praticado 

em circunstâncias excepcionais.” A partir desta indagação, enfatiza que sua resposta 

deve levar em conta na abordagem dogmática dois aspectos: a) a culpabilidade como 

função limitadora da pena e b) as “considerações de prevenção geral e especial”. 

                                                
82 CARRARA, Francesco. Programa do curso de direito criminal. Parte geral. v. I, trad. José Luiz V. 

de A. Franceschini e J. R Prestes Barra. São Paulo: Saraiva, 1956, p. 43-45.  
83 ROXIN, Claus. Estudos de direito penal, op. cit., p. 29-31. Mais adiante Roxin demonstra a força que 

a culpabilidade exerce sobre o Direito Penal: “Nenhuma categoria do direito penal é tão controvertida 

quanto a culpabilidade, e nenhuma é tão indispensável. Ela é controvertida, por uma série de mal-
entendidos; indispensável, por constituir o critério central de toda imputação. Esta imputação de um 

acontecimento exterior a um cidadão determinado – e, no futuro, talvez também a pessoas jurídicas – é o 

objeto único da dogmática jurídico-penal. É por isso que não pode existir direito penal sem princípio da 

culpabilidade; é possível conferir a este outra denominação, mas não se pode eliminá-lo [...] A eliminação 

do acaso e a superação do direito penal de resultado são, historicamente, as maiores conquistas do 

princípio da culpabilidade. Somente após se haver determinado que a causação do resultado não é fruto 

do acaso, mas decorreu de modo objetivamente imputável, do comportamento do autor, é que se 

formulará a outra pergunta – também a ser respondida com ajuda do princípio da culpabilidade – quanto a 

se a constituição interior do agente permite uma imputação subjetiva, se ele é „culpável‟, no sentido 

corrente da palavra. O princípio da culpabilidade é, portanto, a espinha dorsal tanto da imputação 

objetiva, como subjetiva.” (p. 133-135). 
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A culpabilidade, como uma das “categorias” do sistema penal - e melhor 

denominada como “responsabilidade”, visto que a culpabilidade é um dos fatores que 

conduzem a “responsabilidade penal” que,
84

 

 

 

[...] é cunhada político-criminalmente pela teoria dos fins da pena. Uma vez 

verificada que a ação do autor era errônea também do ponto de vista da 

regulação social de conflitos, falta ainda que o trabalho dogmático responda 

se um tal comportamento merece pena. [...] Exatamente o fato de que 

profissões com dever de enfrentar perigos se subordinem a outras medidas de 
exculpação já comprova que pontos de vista preventivos podem decidir sobre 

a necessidade da pena, ainda quando seja idêntico o grau de culpabilidade.    

 

 

Roxin
85

 registra que Stratenwerth considera difícil responder as questões 

pertinentes à culpabilidade através de um recurso direto a considerações preventivas, 

porque são demasiadamente complexas.  

Discordando desta posição, no que nos parece correto, pondera que,  

 
[...] precisamos tornar visível que a teoria dos fins da pena, como a 

motivação político-criminal do legislador, que deve orientar a interpretação. 

Certamente as exigências feitas por esta teoria são „complexas‟, mas mesmo 

assim considerações legislativas de prevenção geral e especial acabam por 
aparecer por trás dos problemas da „culpabilidade‟, limitadores da pena.  

 

A proposta de Roxin consiste, como acima fica claro, em “reestruturar” a 

culpabilidade, ou como ele chama a “categoria da responsabilidade” a partir da teoria 

dos fins da pena. Focando sua preocupação em “interpretar as regras legais ou 

costumeiras de exclusão de culpabilidade partindo da ratio que as fundamenta”. 

Consistente é a posição tomada por Roxin. Num Estado Democrático de Direito, 

fundado nos princípios da legalidade e da dignidade humana, não se pode tolerar penas 

que não se norteiem pela estrita necessidade de prevenção, seja, geral ou especial. 

 Há uma relação estreita entre culpabilidade e pena
86

, ou seja, entre aquela e a 

aplicação da pena. Percebendo que a culpabilidade é a resposta ao fracasso da pessoa 

como ser auto-responsável diante as exigências do direito que mesmo assim opta em 

cometer uma ação antijurídica, pode-se verificar que desta forma os fatores gerais e 

individuais acabam por determinar o grau de culpabilidade e a gravidade da pena. 

                                                
84 ROXIN, Claus. Política criminal e sistema jurídico-penal, op. cit., p. 67-70. 
85 Ibid, p. 93-94. 
86 WELZEL, Hans, op. cit., p. 304. 
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É possível indicar duas consequências ao princípio da culpabilidade, como 

leciona Bacigalupo
87

, a partir da individualização da pena: a proporcionalidade da pena 

à gravidade da culpabilidade e as necessidades de prevenção – especial ou geral. Não 

havendo esta combinação de consequências, a conduta perde relevância para o Direito 

Penal, justificando a utilização do princípio da insignificância. 

 

 

2.6 Princípio da proporcionalidade 

 

Consideramos haver uma estreita relação entre o princípio da insignificância e 

o da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade como visto atualmente é fruto 

da doutrina alemã de inspiração jusnaturalista e iluminista. É amplamente utilizado por 

diversos ramos do direito, inclusive pelo direito processual penal. Acreditamos também 

ser aplicado no âmbito do Direito Penal material e especificamente quando da aplicação 

do princípio da insignificância, excluindo a tipicidade da conduta em casos de 

desproporcionalidade entre a conduta em tese delitiva e as medidas de cunho penal. 

Inicialmente na seara do Direito Administrativo se disse que o poder de polícia 

só poderia ser exercido legitimamente se não fosse efetivado de modo excessivo contra 

os direitos individuais. Na Alemanha tal princípio, esculpido após a Segunda Guerra 

Mundial, foi denominado de princípio da proibição de excesso. Com aplicação também 

no Tribunal Europeu de Direitos Humanos.
 88

  

Serve também para o legislador penal na determinação da pena em abstrato, 

impondo a observação do fim a que se quer proteger com a norma, isto é, o bem jurídico 

tutelado. Cria-se com o princípio da proporcionalidade uma hierarquização dos bens 

jurídicos. Bem como impõe limites ao Estado para que utilize o Direito Penal dentro de 

uma racionalidade respeitadora da dignidade humana.
89

   

Ao falar dos princípios do Direito Penal mínimo Baratta
90

 elenca como 

princípios de limitação funcional, dentre outros, “princípio da proporcionalidade 

                                                
87BACIGALUPO, Enrique, op. cit., p. 150.  
88 FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. 4. ed., rev., atual. e ampliada. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 54-60.  
89 BUSTOS RAMÍREZ, Juan; HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán,  op. cit., p. 96.  
90 BARATTA, Alessandro.  Princípios del derecho penal minimo (para una teoría de los derechos 

humanos como objeto y límite de la ley penal). Doctrina Penal. Buenos Aires: Depalma, n. 37-40, p. 

631-634. 
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abstrata”, onde afirma que somente graves violações aos direitos humanos podem ser 

tipificadas no Direito Penal, devendo as penas serem proporcionais ao dano social 

causado pela violação; e, “princípio da proporcionalidade concreta”, onde se verifica o 

custo social da pena e seus efeitos desiguais impostos aos apenados no âmbito familiar e 

social. O princípio da proporcionalidade guarda uma relação com a proibição de 

excesso, transformando-se em uma referência do Estado Democrático de Direito.   

Na atualidade os conflitos sociais se encontram cada vez mais complexos, 

havendo crescente utilização do Direito Penal para sua resolução. Com isso, cresce 

também o interesse doutrinário de aproximação do Direito Penal doutros ramos do 

conhecimento, notadamente da criminologia, sociologia, do direito constitucional, 

direito internacional público, visando concretizá-lo mediante os princípios jurídicos da 

lesividade, fragmentariedade, exclusiva proteção de bens jurídicos, necessidade ou 

mínima intervenção, subsidiariedade ou de ultima ratio, humanidade, ressocialização e 

proporcionalidade. Havendo, inclusive, um possível “controle judicial” sobre as leis 

para submetê-las a ordem constitucional em observância ao princípio da 

proporcionalidade.
91

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
91 ROCHA, Luiz Otávio de Oliveira. O princípio da proporcionalidade como instrumento de controle 

constitucional das normas penais. Revista dos Tribunais. São Paulo: RT, v. 772, ano 89, p. 475-479, 

fev./2000. 
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3   TIPICIDADE E PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA 

 

 

3.1 Tipo e tipicidade 

 

Como define Zaffaroni92 o tipo penal é instrumento que pertence à lei, 

logicamente necessário e de natureza predominantemente descritiva. Tem a função de 

individualizar as condutas humanas penalmente relevantes (por estar penalmente 

proibidas). O tipo se apresenta como logicamente necessário porque sem ele não 

poderíamos investigar a antijuridicidade e a culpabilidade, ficaríamos sem um 

parâmetro para tal tarefa.  

O elemento descritivo se posta como o mais importante para se individualizar 

uma conduta, estando o verbo ao centro deste elemento, pois descortina a ação. 

Contudo, há tipos que trazem em seu seio expressões não descritivas, mas valorativas.  

Não se pode - como afirma o mestre argentino - confundir tipo com tipicidade. 

O tipo é a fórmula encontrada na lei, enquanto a tipicidade pertence à conduta do 

agente. A tipicidade é característica de uma conduta que se encontra descrita num tipo 

penal, isto é, a conduta estar individualizada como proibida pela lei penal.  

Típica é a conduta que apresenta tipicidade. Esta é a adequação entre o tipo 

previsto na lei penal e a conduta praticada. Enquanto que tipo é a fórmula legal que 

autoriza a tipicidade da conduta. Deve o juiz praticar o juízo de tipicidade que é o 

exercício de comparar a conduta praticada e o tipo penal.  

Assim, nas palavras de Hassemer,
93

 o tipo é o conjunto de elementos que 

descrevem um delito determinado. Enquanto que a tipicidade indica que o 

comportamento corresponde à descrição legal do delito.  

  

 

 

 

 

 

                                                
92 ZAFFARONI, Eugenio Rául. Manual de derecho penal, op. cit., p. 371-374. 
93 HASSEMER, Winfried, op. cit., p. 261. 
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Segundo o conteúdo é possível distinguir dois conceitos de tipo, como indicado 

por Bacigalupo:
94

 

 

a) “Tipo de garantia – contem todos os pressupostos que condicionam a 

aplicação da pena e responde ao princípio da legalidade.” 

b) “Tipo sistemático” – há uma descrição da ação proibida pela norma. Neste o 

tipo é posto de modo estrito, iniciando um questionamento quanto à 

justificação da conduta para saber se o fato concreto guarda ou não 

antijuridicidade. 

 

A descrição do tipo
95

 não se dá aleatoriamente, ao contrário, o legislador toma 

sua decisão a partir de uma percepção político-criminal de proteger determinado bem 

jurídico. Os referidos elementos do tipo se classificam em elementos objetivos e 

elementos subjetivos, definindo o âmbito do que não é tolerável pelo sistema.      

No Direito Penal o conceito de tipo
96

 é tomado por diversos significados, 

cumprindo três funções: a sistemática, a dogmática e a político-criminal. 

Seguindo as lições de Beling,
 97

 a primeira, a função sistemática vem organizar 

elementos que estavam sem um espaço preciso na teoria do delito. Enquanto a função 

dogmática vem demonstrar autonomia, desvinculando o tipo de uma função sistemática 

geral, descreve os elementos cujo desconhecimento exclui o dolo. A última, ou seja, a 

função político-criminal é um mecanismo de garantia. Pois, somente o Direito Penal 

observa por completo o princípio nullum crimen sine lege.  

Como visto acima é o tipo penal elemento da lei penal que serve para 

individualizar a conduta que se proíbe com relevância penal, apresentando-se como uma 

moldura da conduta incriminadora, por sua vez, é a tipicidade uma relação de 

adequação da conduta humana e o tipo penal.  

                                                
94 BACIGALUPO, Enrique, op. cit., p. 196-197. 
95 BUSTOS RAMÍREZ, Juan; HORMAZÁBAL MALARÉE, Hernán, op. cit., p.  195-196. 
96 Como bem destaca Miguel Reale JR. a tipologia é uma referência para toda a construção do direito 

moderno, mas, após descrever o Iluminismo como a motriz política para sinalizar o respeito dos direitos 

de cidadania que hoje pugnamos, observa que “Foi na legislação penal, visto incidir sobre direitos 

fundamentais do cidadão, que surgem com mais ênfase a tendência codificadora e a necessidade de 

ordenação sistemática, com a elaboração de uma parte geral, constante de dispositivos comuns incidentes 

sobre todas as normas.” (REALE Jr, Miguel. Teoria do delito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

1998, p. 161-167). 
97 ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoria del 

delito. Madrid: Civitas, 1997, p. 277. 
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O alemão Ernst von Beling, formulador inicial do conceito de tipicidade, em 

1906, considerava o tipo penal uma descrição objetiva desnuda de juízo de valor, por ser 

o Direito Penal uma mera catalogação de tipos, enquanto a tipicidade surgia como uma 

adequação ao catálogo. Contudo, a afirmativa do doutrinador germânico é questionada, 

pois, os tipos penais trazem “um elemento subjetivo expresso no tipo, ou seja, a 

intenção [...] Conseqüentemente não se pode dizer que o tipo penal é uma pura 

descrição objetiva”.
98

 

Antes de 1906 já se usa na Alemanha a expressão Tatbestand
99

que significa em 

espanhol “supuesto de hecho”, em latim facti species (figura de fato), em italiano 

fattispecie e entre nós contemporaneamente traduzido por tipo. Contudo, não se tinha 

antes de Beling a compreensão de sistema, adquirido com ele.  

Afirmam que o maior mérito da teoria causal da ação foi a elaboração do 

conceito de tipo formulado por Beling. Na sua conceituação inicial o tipo é posto como 

uma descrição objetiva e neutra da conduta humana prevista na lei penal, tendo, assim, 

um caráter meramente formal e desprovido de valoração.
100

 

Em 1915, Mayer
101

 considera que além dos elementos objetivos, o tipo penal é 

composto por elementos normativos, ou seja, valorativos, que criam uma comunicação 

entre tipicidade e antijuridicidade. Sendo a tipicidade a ratio cognoscendi da 

antijuridicidade. Por sua vez, Mezger afirma que entre a tipicidade e a antijuridicidade 

há uma relação de essência, ou seja, excluindo-se a antijuridicidade estaria excluindo a 

própria tipicidade.  

Brandão fundamentando-se na filosofia rebate a posição de Mezger. Pois, dizer 

que é essência seria o mesmo que dizer que tipicidade e antijuridicidade são a mesma 

coisa. Adere, assim, a Mayer por considerar que a tipicidade é a ratio cognoscendi da 

antijuridicidade.  

 Ao criticar a teoria da adequação social de Welzel, Roxin
102

 aponta a exclusão 

do tipo nas condutas irrelevantes, propondo que a solução correta quanto a aplicação do 

princípio da insignificância se apresenta casuisticamente mediante uma interpretação 

                                                
98 BRANDÃO, Cláudio. Teoria jurídica do crime, op. cit., p. 51-53. 
99 ZAFFARONI, Eugenio Rául. Manual de derecho penal, op. cit., p. 379.   
100 MAÑAS, Carlos Vico. A concepção material do tipo penal. Revista da Procuradoria Geral do 

Estado de São Paulo. São Paulo: PGE, p.147, dez./1988. 
101BRANDÃO, Cláudio. Curso de direito penal: parte geral. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 

147-149. 
102 ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general, op. cit., p. 296-297.   
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restritiva do tipo para proteção do bem jurídico a ser tutelado. Somente uma 

interpretação focada no bem jurídico e no respectivo tipo leva a se classificar uma ação 

como insignificante e, por consequência, atípica. 

Nesta discussão em torno do tipo penal e sua relação com o princípio da 

insignificância é esclarecedora a lição de Francisco de Assis Toledo,
103

 ao afirmar: 

 

Segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua 
própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai 

até onde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não deve ocupar-se 

de bagatelas.  [...] Note-se que a gradação qualitativa e quantitativa do injusto 

[...] permite que o fato penalmente insignificante seja excluído da tipicidade 

penal, mas possa receber tratamento adequado – se necessário – como ilícito 

civil, administrativo etc., quando assim o exigirem preceitos legais ou 

regulamentares extrapenais. Aqui mais uma vez se ressalta a maior amplitude 

e a anterioridade da ilicitude em relação ao tipo legal de crime. 

 

O tipo penal além da conduta incriminada indica a pena a ser imposta. Ao 

lecionar sobre a natureza e função da pena Welzel
104

 constata que estas se apresentam 

sobre dois aspectos:  

 

a) aspecto pessoal – aquele do condenado que suporta os suplícios da pena e dos 

seus contemporâneos que presenciam sua aplicação, eles experimentam a execução 

penal;  

b) aspecto estatal – o Estado que a impõe. 

 

O primeiro – aspecto pessoal - envolve as diversas dimensões da pessoa, sua 

integridade, seus instintos, aspirações e sentimentos. Estabelece uma dupla relação com 

a pessoa:  

 

a) a relação do problema do sentido da pena - suscetível à apreensão intelectual 

da pena; 

b) a relação do problema da impressão - refere-se à força vivencial da pena.     

 

 

 

                                                
103 TOLEDO, Francisco de Assis, op. cit., p. 133-134.   
104 WELZEL, Hans, op. cit., p. 281-286. 
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No que se refere ao problema do sentido da pena, esta é vista como um mal 

imposto ao autor culpável do fato. Citando Kant, Welzel transcreve “que „cada uno 

sufra lo que sus hechos valen‟ ”, demonstra aí o caráter da “retribuição justa”. Assim, 

destaca o criador da teoria finalista que,  

 

Según este postulado de un devenir justo del mundo, resulta correcto que el 

delincuente sufra de acuerdo al grado de su culpabilidad […] A pesar de lo 

difícil e imperfecto que es determinar esta medida en el caso concreto, ella 

constituye el único criterio por el cual debe medirse la pena.  

 

Quanto ao problema da impressão da pena, esta não se apega exclusivamente 

ao seu sentido, mas também ao que deve ser vivenciado e experimentado como mal, 

dirigindo-se as funções mais profundas do ser humano: seus sentimentos, instintos e 

aspirações.  

No aspecto estatal da pena, Welzel ensina que a pena tem uma função 

instrumentária – expressão nossa -, ou seja, ela deve ser aplicada quando necessário à 

manutenção da ordem e à existência e reforço da autoridade do Estado e, por 

conseguinte, da própria sociedade. 

As teorias sobre os fins da pena podem ser reunidas em três grupos:  

 

a) teorias absolutas,  

b) teorias relativas e  

c) teorias mistas. 

  

Leciona Brandão105 que as teorias absolutas defendem que a pena é um fim em 

si mesmo. Encontram-se neste grupo Kant e Hegel. Estas teorias destoam do princípio 

da legalidade, apesar de destacar a pena como imposição de um mal, não visualizam que 

“o mal da pena deve transcender a ela para visar à valorização do homem, que é dito 

como destinatário do Direito Penal e valorizado em sua dignidade humana”. 

  

 

 

                                                
105BRANDÃO, Cláudio. Curso de direito penal, op. cit., p. 281. 
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Podemos encontrar também no Marquês de Beccaria,106 como defensor do que 

hoje chamamos de princípio da legalidade, uma sinalização da transcendência da pena 

para um caráter de prevenção, uma teoria relativa da pena, assim, 

 
O fim da pena, pois, é apenas o de impedir que o réu cause novos danos aos 

seus concidadãos e demover os outros de agir desse modo. 
É, pois, necessário selecionar quais penas e quais os modos de aplicá-las, de 

tal modo que, conservadas as proporções, causem impressão mais eficaz e 

mais duradoura no espírito dos homens, e a menos tormentosa no corpo do 

réu.  
 

Para os defensores das teorias relativas o fim da pena transcende ao mal e se 

preocupa com seu potencial de prevenção de novos delitos. Divide-se em prevenção 

geral e prevenção especial. Mesmo atribuindo a estas teorias relativas maior respeito ao 

princípio da legalidade e da dignidade humana elas “se esquecem que a pena é 

indissociável da ideia de mal, portanto não versam sobre a essência da mesma.”107 

Nesta seara se localizam as teorias mistas ou teorias da união que aglutinam as 

duas abordagens, ou seja, o papel de retribuição da culpabilidade e a função 

reabilitadora da pena. Pode-se afirmar, assim, que “as teorias mistas melhor expressam 

a finalidade da pena, já que conseguem unir à valorização do homem a característica 

essencial da sanção penal: a inflição de um mal.”108 

Por sua vez, Roxin109 toma como ponto de partida o que julga serem as três 

maneiras com que o Direito Penal se coloca em relação ao indivíduo: ameaçando, 

impondo e executando penas. Ao final defende o que denomina de “teoria unificadora 

dialética”, criticando a “teoria dominante da unificação por adição”. Em sua “teoria 

unificadora dialética” defende uma conjugação entre as teorias da prevenção geral e da 

prevenção especial, excluindo o caráter de retribuição da pena. 

Nesta seara de imposição da sanção penal é possível destacar que uma das 

finalidades indicadas na doutrina para o princípio da insignificância é o de evitar 

injustiças, dando tratamento penal, portanto de alto rigor, contra ações que não 

produzem efeitos danosos relevantes no âmbito penal. Mesmo porque nada obsta que o 

agente possa suportar consequências de outra ordem, por exemplo, civil e ou 

                                                
106 BECCARIA, Cesare Bonesana, op. cit., p. 43. 
107 BRANDÃO, Cláudio. Curso de direito penal, op. cit., p. 283. 
108 Ibid, p. 284. 
109 ROXIN, Claus. Problemas fundamentais do direito penal. 3. ed. Lisboa: Vega, 2004, p. 26-44. 
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administrativo.110 Bem como se afasta o estigma penal sobre o agente, quanto sua 

conduta não alcança de modo significativo o bem jurídico-penal tutelado. Desafoga o 

sistema de justiça penal que poderá se dedicar a fatos de maior gravosidade.  

Por sua vez, Welzel 
111

 ao estabelecer relação entre tipo e adequação social 

avalia que o tipo penal é produto de natureza social e concomitantemente histórica do 

Direito Penal, indicando “as formas de conduta que se apartam gravemente da ordem 

histórica da vida social”.  

Leciona o mestre alemão que são socialmente adequadas as condutas que se 

guardam nos limites estabelecidos pelo ordenamento. Cita, referindo-se ao diploma 

penal alemão, as lesões corporais insignificantes, as privações de liberdade irrelevantes, 

jogar pequenas quantias, entregar presentes de pequeno valor a funcionários públicos no 

fim de ano, dentre outras condutas. 

A aplicação da insignificância como princípio constitucional do Direito Penal 

leva este a ser chamado à solução repressiva nos casos de lesividade com certa 

gravidade aos bens jurídicos. Conduzindo a atipicidade do fato quando as lesões forem 

tão leves que não tragam perturbação efetiva ao bem jurídico a ser tutelado. 

É possível conceituar o princípio da insignificância
112

 como uma interpretação 

restritiva do tipo penal, medindo quantitativa e qualitativamente a lesividade produzida, 

excluindo da incidência penal os fatos que ofendam de modo irrelevante o bem jurídico 

penal tutelado. 

Comparando-se o pensamento de Roxin em relação ao princípio da 

insignificância e o de Welzel com sua teoria da adequação social ou da ação 

socialmente adequada, é possível afirmar que estamos no âmbito da tipicidade, tendo 

esta a função indiciária da antijuridicidade.
113

 

 

 

 

 

 

 

                                                
110 FREITAS, Ricardo de Brito A. P. O direito penal militar e a utilização do princípio da insignificância 

pelo Ministério Público. Revista da ESMAPE, Recife: ESMAPE, ano 1, n. 2, p. 167, nov.1996. 
111 WELZEL, Hans, op. cit., p. 66-67. 
112 SILVA, Ivan Luiz da, op. cit., p. 95. 
113 GUZMÁN DALBORA, José Luis, op. cit., p. 69. 
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3.2 Tipicidade e antijuridicidade 

 

Quanto à relação entre tipicidade e antijuridicidade há três posições 

fundamentais, nas lições de Zaffaroni.
114

  

A primeira, conhecida como teoria do tipo avalorado ou neutro ou acromático. 

Afirma que a tipicidade nada indica em relação à antijuridicidade. Teoria que não 

merece acolhida, pois desconhece que o tipo é uma norma que compõe o ordenamento, 

não podendo se abstrair disto. 

A segunda, diz que a tipicidade é um indício ou presunção juris tantum da 

antijuridicidade. É a teoria da ratio-cognoscendi, defendida por Max Ernst Mayer, por 

ela a tipicidade se comporta em relação à antijuridicidade como a fumaça em relação ao 

fogo. Sendo esta, acreditamos, a que traduz com maior precisão a relação entre estes 

dois elementos do delito. 

Welzel
115

 ao falar sobre a tipicidade como indício da antijuridicidade, 

demonstra com clareza que a tipicidade e a antijuridicidade são elementos distintos que 

se comunicam e se interligam, afirmando que as causas que justificam não excluem a 

tipicidade de uma conduta, afastando apenas a antijuridicidade. Assim, tipicidade e 

antijuridicidade não são coisas idênticas. 

A terceira, defende que a tipicidade é a ratio essendi da antijuridicidade. Esta 

teoria da ratio essendi nos trás duas perspectivas. Ser a tipicidade compreendida como 

juízo de antijuridicidade, havendo causas de justificação se elimina a tipicidade, sendo 

conhecida como teoria dos elementos negativos do tipo. Ou, a tipicidade implica a 

própria antijuridicidade, podendo ser esta excluída havendo causa de justificação. 

A tipicidade
116

deve ser vista em suas duas funções: função de indício de 

antijuridicidade e função garantista.  Neste último, relaciona-se com o princípio da 

legalidade, sendo o seu próprio cumprimento. A obrigação de se adequar a conduta a 

um tipo penal, para que aquela seja alcançada pelo Direito Penal, garante que o restante 

das condutas não pode ser incriminado.  

Um dos planos de análise do tipo penal é o valorativo (os outros dois planos 

são: da linguagem e da realidade). O plano valorativo “tem bastante relevância porque, 

                                                
114 ZAFFARONI, Eugenio Rául. Manual de derecho penal, op. cit., p. 381-382. 
115 WELZEL, Hans, op. cit., p. 96. 
116 BRANDÃO, Cláudio. Teoria jurídica do crime, op. cit., p. 57-59. 
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se a conduta, à primeira vista típica, não violar o bem jurídico, tem sua tipicidade 

excluída pelo princípio da insignificância”.  

Como visto acima há uma divergência na doutrina quanto à natureza jurídica 

da antijuridicidade. Para uns é a antijuridicidade a essência do crime - o crime em si 

(Luna, Antolisei e Batagline) - para outros é elemento do crime (Beling, Welzel, 

Maurach, Mezger, Bettiol, Petrocelli, Aníbal Bruno, Nelson Hungria).  

Faz-se necessário um esforço inicial quanto ao conceito de antijuridicidade e 

sua relação com a tipicidade. Para que possamos conceituar antijuridicidade é preciso 

anteriormente, à luz do que traz a doutrina, refletirmos quanto ao conceito de crime. 

Sendo este o momento inicial da Teoria Jurídica do Delito. Numa diferenciação 

preliminar entre o conceito criminológico e o conceito jurídico, pode-se dizer que o 

primeiro busca explicar o crime como fato fenomênico - o ser, enquanto o conceito 

jurídico investiga o crime a partir da norma - dever ser.    

Assim, numa conceituação jurídica de crime,
117

 o primeiro elemento que o 

compõe se funda no princípio nullum crimen nulla poena sine lege, ou seja, princípio da 

legalidade. Exige-se que a conduta tida por criminosa esteja prevista na lei como tal e 

que haja adequação entre o comportamento do agente e a previsão legal, estamos diante 

da tipicidade. Inicialmente toda ação típica é antijurídica, só não sendo se houver uma 

causa justificadora, excludente da antijuridicidade (estado de necessidade, legítima 

defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito).  

O segundo elemento do crime, portanto, é a antijuridicidade que é o juízo de 

valor negativo, qualificando o fato como contrário ao direito. Estes dois primeiros 

elementos recaem sobre a conduta. O terceiro elemento, a culpabilidade, recai sobre o 

autor, a reprovação pessoal. Sendo este o conceito tripartido de delito que surgiu na 

doutrina dogmática alemã. 

Por sua vez, Everardo da Cunha Luna,
118

 que inicialmente utilizava a expressão 

“injuricidade” ao invés de antijuridicidade, critica os positivistas por quererem dar uma 

definição sociológica ao crime, destacando, contudo, que “os positivistas mais lúcidos”, 

cita o italiano Grispigni, “estudam a ciência jurídica como deve ser estudada, e, de tal 

modo o fazem que de Grispigni, já se disse ser um estranho caso de tecnicismo jurídico 

dentro do velho tronco do positivismo italiano”.  

                                                
117 BRANDÃO, Cláudio. Teoria jurídica do crime, op. cit., p. 5-12. 
118 LUNA, Everardo da Cunha.  Estrutura jurídica do crime e outros estudos, op. cit., p. 20-25. 
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Criticando também Beling, Luna afirma que a injuricidade não é elemento, 

nem tampouco requisito do crime, mas sua essência, ou seja, “a injuricidade está para o 

crime assim como a vida está para o ser humano.” Além da função de adequação entre a 

conduta e o tipo penal, a tipicidade tem também a função de servir de introdução à parte 

especial do Código Penal. Assim, “todos os tipos são, portanto, objetivos e subjetivos ao 

mesmo tempo”. 

Aponta Luna119 a existência de uma injuricidade ao mesmo tempo material e 

formal, valendo trazer a colação a sua lição: 

 

Os dois conceitos existem, portanto, mas são inseparáveis, não se 
compreendendo injuricidade material sem injuricidade formal, e vice-versa. 

Por isso, devem-se rechaçar duas teorias, uma antiga e outra moderna, as 

quais, admitindo os conceitos aludidos, considera-os independentes. 

Referimo-nos a teorias de Liszt, de Maurach e Welzel. 

  

Na segunda metade do século XIX, a partir dos estudos de Liszt que se inicia a 

sistematização científica da antijuridicidade. Visto, pelo mestre alemão, como elemento 

objetivo do crime. Aponta como função da antijuridicidade a revelação das causas de 

justificação. Atualmente entende-se a antijuridicidade como a contrariedade entre 

conduta e o direito. Paradoxalmente, pode-se afirmar que este instituto não visa apontar 

o anti-jurídico, mas ao contrário, reafirma o direito, indica o conforme o direito. 

Neste contexto pode ser verificada a função da antijuridicidade: “é revelar 

quais ações típicas são autorizadas pelo Direito, sendo valoradas pelo Estado como 

ações jurídicas. Somente serão antijurídicas, portanto, as ações típicas não acobertadas 

pelas causas de justificação.”
120

  

Jiménez de Asúa
121

 se posiciona contrário à teoria dual apresentada por Liszt 

que defende a existência de uma antijuridicidade material e formal. Afirmando se tratar 

de uma volta à dualidade entre direito natural e direito positivo. Defende a posição de 

Mayer que vê a ordem jurídica como um conjunto de normas de cultura. Diz que Liszt 

confunde antijuridicidade formal como tipicidade, enquanto que a antijuridicidade 

material é a própria antijuridicidade.  

                                                
119 Ibid., p. 47-48. 
120 BRANDÃO, Cláudio. Introdução ao direito penal: análise do sistema penal à luz do princípio da 

legalidade. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p.130.   
121  JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Problemas de derecho penal, op. cit., p. 40. 
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É a antijuridicidade comum aos vários ramos do direito que ao se ver violado 

reage impondo uma das três formas de coação estatal, como afirma Liszt: a execução 

coativa ou forçada, o restabelecimento das coisas ao estado anterior e, pelo que interessa 

ao Direito Penal, a imposição da pena como castigo a desobediência. Sendo este último 

a tarefa de proteger os bens mais dignos e caros à sociedade.  

Trazemos a colação a definição de Brandão122 quanto à antijuricidade: 

 

Pode-se definir a antijuridicidade como a relação de contrariedade do fato do 

homem com o comando que dispõe a norma do direito. Essa relação de 

contrariedade não existe somente no âmbito do direito penal, mas em todos 
os ramos do direito apresentam contradição do fato com a norma, podendo 

falar-se em antijuridicidade penal, administrativa, civil etc.  

 

É predominante na doutrina que para ser uma ação qualificada como criminoso 

não se faz necessário apenas sua adequação a conduta paradigmática, mas deve 

combinar sua condição de antijurídica e culpável.123   

Podemos afirmar que como elemento que compõe o crime, juntamente com a 

tipicidade e a culpabilidade – a primeira recaindo sobre a conduta e a última sobre o 

agente -, é a antijuridicidade a reafirmação do Direito que ao ser violado por conduta do 

agente, não encontrando justificativa para esta, reage, reafirmando-se, impondo 

reprimenda, na seara do Direito Penal, a pena. 

 

 

3.3 Princípio da insignificância e tipicidade material 

 

Zaffaroni124 diferencia tipicidade legal da tipicidade penal. A primeira 

pressupõe a segunda. A tipicidade legal deve ser somada a antinormatividade – 

contrariedade da norma - para se alcançar a tipicidade penal.  

Vale aqui repetir o clássico exemplo trazido pelo catedrático da Universidade 

Nacional de Buenos Aires. O oficial de justiça que ao cumprir ordem judicial formal e 

materialmente legítima sequestra um quadro de um colecionador estaria cometendo com 

sua conduta um tipo penal?  

                                                
122 BRANDÃO, Cláudio. Teoria jurídica do crime, op. cit., p. 87. 
123 REALE JR., Miguel, op. cit., p. 38. 
124 ZAFFARONI, Eugenio Rául. Manual de derecho penal, op. cit., p. 384-386. 
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Para a maior parte da doutrina o fato descrito é típico, mas não é antijurídico, 

pois encontra uma causa justificadora – estrito cumprimento do dever legal. Contudo, 

Zaffaroni considera esta conclusão inaceitável, visto que para ele a tipicidade 

compreende a antinormatividade. Assim, é absurdo dizer que tal serventuário tivesse 

cometido uma conduta contrária à norma. 

Com isso surge a tipicidade conglobante, concepção original do referido mestre 

argentino. Pela tipicidade conglobante o juízo de tipicidade não é um mero juízo de 

tipicidade legal. A norma proibitiva não pode ser considerada isoladamente, mas 

conglobada na ordem normativa. Por isso que na ilustração acima - o caso do oficial de 

justiça – não se pode falar que houve tipicidade. 

Consideramos acertada tal compreensão que ao fundo apresenta uma roupagem 

diferenciada do que se convencionou chamar de tipicidade material. Com isso, não se 

põe em cheque a originalidade do autor multireferido. Ao contrário, seu esforço tem o 

condão de sistematizar de modo preciso o problema até então não apreciado desta 

maneira.     

O juízo de tipicidade determina se a conduta é “antinormativa”, ou seja, se é 

uma conduta proibida pelo Direito. Nos casos de afetação insignificante do bem 

jurídico, compreendendo a finalidade geral do ordenamento jurídico, deve afastar as 

condutas que produzam lesão mínima. Não sendo, portanto, legítima a intervenção 

penal.  

Acrescenta-se que mesmo admitindo o discurso da segurança jurídica e o 

respeito às previsões legais, insegurança maior estaríamos submetidos se não 

excluíssemos da apreciação do Direito Penal àquelas condutas que causam lesões 

mínimas para o bem jurídico. Realça que este seria o fundamento teórico que permite 

sustentar a atipicidade penal de uma conduta que mesmo formalmente adequada ao tipo, 

não trás substancial lesão ao bem jurídico tutelado.125  

Comparando-se as causas de justificação – que a princípio afastam a 

antijuridicidade da conduta – com a atipicidade conglobante, na lição de Zaffaroni,126 

verifica-se, por exemplo, num caso de legítima defesa, a permissão de repelir a agressão 

não quer dizer que o direito “fomenta” que os homens se matem.  

                                                
125 VIRGOLINI, Julio E. S. Las lesiones levísimas: un caso de atipicidad por insignificancia. op. cit., 

p.121. 
126ZAFFARONI, Eugenio Rául. Manual de derecho penal, op. cit., p. 388. 
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Diferentemente da atipicidade conglobante que não há uma permissão, mas 

sim, no seu cerne, há mandatos, ou fomentos, ou, mesmo uma indiferença – por 

insignificância – contextualizada na lei penal.  

A concepção meramente formal do tipo não se coaduna com a tendência 

contemporânea de redução da intervenção penal, devido ao caráter subsidiário que o 

Direito Penal deve conter e pela própria ineficiência deste como mecanismo único de 

controle social. Para que a conduta seja típica, portanto, deve ser materialmente lesivo. 

O juízo de tipicidade deve incluir apenas o que for materialmente típico, afastando o 

que socialmente é aceito e o que seja insignificante.127  

Nesta seara é que o princípio da insignificância se torna instrumento para se 

efetivar a interpretação restritiva, fundando a concepção material do tipo penal, 

mantendo a segurança jurídica do sistema. 

Como afirma Macieira128 deve se admitir o conceito material de tipicidade. 

Visto que o tipo penal não deve ser um mero juízo de subsunção, como acima 

observado, pois para ser típica a conduta deve ser não apenas formal, mas 

materialmente típica. 

A verificação da tipicidade material para o exame do caso concreto deve ser 

visto como antídoto contra o crescente surgimento de tipos que por vezes levam a 

fragilização dos princípios constitucionais, notadamente, o princípio da individualização 

da pena, da proporcionalidade e do princípio da intervenção mínima, sendo “um 

instrumento eficaz à disposição do julgador e/ou do aplicador do direito.”129 

O Direito Penal não traz um sistema exaustivo de ilicitudes, mas descontínuo, 

não impõe uma proteção absoluta aos bens jurídicos. Sendo a proteção fragmentária e 

subsidiária, demonstrando a relatividade de uma proteção extrema. Mesmo, assim, por 

mais que se delimite a tipificação penal aos fatos de maior relevância, poderá no caso 

concreto observar a não incidência de relevância do fato que justifique a aplicação do 

Direito Penal.
130

 

                                                
127 MAÑAS, Carlos Vico. O princípio da insignificância como excludente de tipicidade no direito 

penal, op. cit., p. 52-53. 
128 MACIEIRA, Ricardo Felipe R. Princípio da insignificância. Revista Brasileira de Ciências 

Criminais. São Paulo: RT, ano 4, n. 15, p. 358-359, jul./set. 1996.  
129GOS, Paulo del; MORAES, Jorge Luiz dos Santos; MÜLLER, Wolmir. Princípio da insignificância. A 

Sociedade, a Violência e o Direito Penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, p.114, 2000.  

 

130QUEIROZ, Paulo de Souza. Do caráter subsidiário do direito penal: lineamentos para um direito 

penal mínimo. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 95-97. 
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Até porque ao se tratar do princípio da insignificância se afasta critérios 

pessoais do agente, pois seu interesse se lastra no fato objetivo praticado, buscando a 

tipicidade ou não do fato investigado. Pois, o fato realmente insignificante guarda 

apenas uma aparência de tipicidade, não sendo materialmente típico.
131

  

Ackel Filho
132

 classifica o princípio da insignificância em: insignificância 

própria e insignificância imprópria. No princípio da insignificância própria inexiste 

tipicidade pela não reprovabilidade do fato. Enquanto, no princípio da insignificância 

imprópria o fato é típico, contudo há um esvaziamento do conteúdo antijurídico, 

permitindo em alguns casos sua desconsideração.  

Consideramos inapropriada tal classificação. Não há que se falar em 

esvaziamento do conteúdo antijurídico para se caracterizar determinada situação em tese 

típica como merecedora da aplicação do princípio da insignificância. De fato é a 

tipicidade que se deve ater para o reconhecimento do multirreferido princípio. Ora, se a 

ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado não ocorre, ou ocorre de modo tão ínfimo, o 

que se afasta é a tipicidade, não interessando ao Direito Penal sua persecução por se 

tratar de conduta atípica.  

Assim, deve clarear o tema a existência de uma tipicidade material. Esta 

tipicidade material guarda um aspecto de política criminal de fundamentação para a 

aplicação do princípio da insignificância. Sendo, portanto, possível sua aplicação nos 

crimes próprios contra a Administração Pública.  

A própria pena - no âmbito do Direito Penal - deve ser investigada em seus 

limites e fins para que possamos averiguar sua necessidade para o caso concreto. Até 

mesmo porque a resposta não penal – a aplicação com maior eficiência e destreza de 

punições não criminais – poderá dar maior resposta e mais rápida aos funcionários 

públicos e seus assemelhados que cometam desvios funcionais. 

 

 

 

 

 

                                                
131GOMES, Luiz Flávio; MOLINA, Antonio García-Plabos de. Direito penal: parte geral, v. 02. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 219. 
132ACKEL FILHO, Diomar. O princípio da insignificância no direito penal. Revista de Jurisprudência 

do Tribunal de Alçada de São Paulo. São Paulo: TJSP, v. 94, p.77, abr./jun. 1988.  
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4 RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE PELO PRINCÍPIO 

DA INSIGIFICÂNCIA E A CRIMINALIDADE DE BAGATELA 

 

 

4.1 Aceitação do princípio da insignificância 

 

Na doutrina estrangeira o princípio da insignificância é mais conhecido como 

princípio ou criminalidade de bagatela. Mesmo não se encontrando expresso na 

legislação pátria (salvo poucas exceções, por exemplo, arts. 209, §6º e 240, §1º do 

Código Penal Militar), sua aceitação é ampla na jurisprudência. A aplicação da 

insignificância como princípio do Direito Penal leva este a ser chamado à solução 

repressiva nos casos de lesividade com significante gravidade aos bens jurídicos. 

Conduzindo a atipicidade do fato quando as lesões forem tão leves que não tragam 

perturbação efetiva ao bem que deva ser tutelado.133 

Luiz Flávio Gomes134 traz a seguinte classificação às “infrações penais no 

Brasil”: 

 

a) infrações bagatelares, não são punidas ou pela aplicação do princípio da 

insignificância ou da irrelevância penal do fato; 

b) infração de menor potencial ofensivo, as contravenções, as infrações com 

pena máxima não excedente a dois anos e demais infrações submetidas ao juizado 

especial;  

c) infrações de médio potencial ofensivo, as que admitem suspensão condicional 

do processo, os crimes culposos e os dolosos praticados sem violência ou cuja pena não 

exceda a quatro anos;  

d) infrações graves, aquelas que não se enquadram nas demais e que não sejam 

classificadas como hediondas;   

e) infrações hediondas, as regidas pela Lei nº 8.072/90.  

                                                
133 GOMES, Luiz Flávio. Delito de Bagatela: Princípio da insignificância e da irrelevância penal do fato. 

Revista dos Tribunais. São Paulo: RT, ano 90, v. 789, julho, p. 1-800, 2001; Luiz Regis Prado, op. cit., 

p. 154. 
134 GOMES, ibid., p. 448. Neste mesmo sentido, quanto a atribuir aos delitos de bagatela à incidência do 

princípio da insignificância, Diomar Ackel Filho leciona: “O princípio da insignificância pertine aos 

delitos de bagatela, permitindo sua consideração pela jurisdição penal como fatos atípicos, posto que 

destituídos de qualquer valoração a merecer tutela e, portanto, irrelevantes.” (op. cit., p. 76). 
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Bem leciona Luiz Flávio Gomes,135 ao elencar o princípio da insignificância 

entre as causas de exclusão da tipicidade penal, até mesmo na fase pré-processual a 

autoridade policial deve - se reconhecer a incidência da insignificância no caso concreto 

- fundamentar seu entendimento. Não devendo formalizar procedimento de flagrante ou 

similar, mas apenas um termo circunstancial que será submetido à apreciação do juízo 

competente que, por sua vez, não estará vinculado ao entendimento daquela autoridade.  

Neste mesmo sentido, posiciona-se Carlos Alberto Marchi Queiroz
136

 ao 

afirmar que no Estado de São Paulo os Delegados de Polícia já vêm aplicando o 

princípio da insignificância no seu cotidiano, através de autuações provisórias ou 

sumárias. 

Em sentido contrário se posiciona Ivan Luiz da Silva
137

 por não pertencer à 

autoridade policial a titularidade da ação penal nem a função judicante de aplicar ou não 

a sanção penal. Acrescentando se tratar de uma usurpação das funções do Ministério 

Público – persecução criminal - e do Judiciário por parte do Delegado de Polícia. 

Acreditamos que no formato apresentado acima é possível a Autoridade 

Policial Judiciária reconhecer e dar aplicação ao princípio da insignificância. Desde que 

não seja motivo de arquivamento nos cartórios das Delegacias, mas submetido à 

apreciação da Autoridade Judiciária que poderá dar vista ao Ministério Público. Só 

assim, o relatório da ocorrência será arquivado ou, discordando o juiz ou o titular da 

ação penal, instaurado o procedimento investigativo ou se apresentará de pronto a 

denúncia ou se abrirá prazo para queixa-crime do ofendido.  

Esta prática poderia ser utilizada mesmo sem uma alteração na legislação 

processual penal. A medida traria maior celeridade aos feitos e a prestação jurisdicional 

que não seria usurpada, apenas efetivada com maior economicidade. 

A criminalidade de bagatela é inserida no juízo de tipicidade penal. Ou seja, 

não havendo ofensa considerável ao bem jurídico tutelado deve o juiz afastar a 

tipicidade penal, mesmo que haja no caso concreto o agente praticado com sua conduta 

os elementos constitutivos do tipo penal. Por não ser típico deve ser dito como um “não 

                                                
135 GOMES, Luiz Flávio; MOLINA, Antonio García-Plabos de. Direito penal: parte geral. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 229.  
136 QUEIROZ, Carlos Alberto Marchi de. A autoridade policial e o princípio da insignificância. Revista 

dos Tribunais. São Paulo: RT, v. 83, n. 710, p. 390-391, dez./1994. 
137 SILVA, Ivan Luiz da, op. cit., p. 145-146. 
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crime”. A insignificância é posta como uma qualidade da ação comparada ao bem 

jurídico tutelado, tornando a ação atípica para o Direito Penal. 
138

 

 

 

4.2 Jurisprudência nacional 

 

É tido como primeira manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal
139

, 

reconhecendo o princípio da insignificância, o acórdão que por unanimidade deu 

provimento a Habeas Corpus, (RHC nº 66.869-1), em 06 de dezembro de 1988, da 2ª 

Turma, que teve como relator o Ministro Aldir Passarinho, nos termos abaixo: 

 

 

Acidente de trânsito. Lesão corporal. Inexpressividade da lesão. Princípio da 

insignificância. Crime não configurado. 
Se a lesão corporal (pequena equimose) decorrente de acidente de trânsito é 

de absoluta insignificância, como resulta dos elementos dos autos – e outra 

prova não seria possível fazer-se tempos depois – há de impedir-se que se 

instaure ação penal que a nada chegaria, inutilmente sobrecarregando-se as 

Varas Criminais, geralmente tão oneradas.(STF, 1989, p. 221). 

 

 

 

O pedido visava trancar ação penal, alegando a paciente o constrangimento 

ilegal, entendendo que não havia justa causa para a persecução penal, pois a lesão teria 

sido “insignificante e levíssima” esta constatada em laudo pericial. O recurso se deu 

com a denegação do Habeas Corpus pelo Tribunal de Alçada do Estado do Paraná que 

julgou, por maioria, da seguinte forma:  

 

A tese do digno impetrante quanto ao princípio da insignificância, 

para ver trancada a ação penal promovida contra a paciente, não pode 

igualmente prosperar, diante a clareza do contexto da denúncia (fls. 13), na 

qual percebe-se a ocorrência de crime, e assim sendo, merece ser apurado na 

esfera judicial, fugindo tal princípio, do âmbito restrito do “habeas corpus”. 

Ademais, é de se levar em consideração, que mesmo tido como 
levíssima a lesão sofrida pela vítima, conforme se vê da alegação contida no 

pedido inicial, entende-se, que estando a conduta da paciente prevista no tipo 

legal, por preencher os requisitos necessários a demonstrar uma infração 

penal culposa, é inadmissível o trancamento da ação penal através do “writ”, 

quando, na verdade, o próprio princípio da insignificância, deverá resultar 

                                                
138 SANTOS, Lycurgo de Castro, op. cit., p. 202.  
139 SANGUINÉ, Odone. Observações sobre o princípio da insignificância. Fascículos de Ciências 

Penais. Porto Alegre: Fabris, v. 3, n. 1, 1990. 
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comprovado no sumário de culpa, a fim de ser beneficiada a indiciada da 

imputação lhe atribuída.   

O Ministro relator, contrariando parecer da Procuradoria-Geral da República, 

considerou que não se deveria dar prosseguimento a ação penal. Para tanto, tomou como 

referência o voto vencido no tribunal a quo, onde se afirma que,  

 

[...] a simples „equimose‟, retratada no laudo médico referido, não pode , de 

maneira alguma, caracterizar a infração penal prevista no art. 129 do nosso 

estatuto punitivo, já citado, por constituir apenas uma mancha escura, que aos 

poucos desaparece, e que é decorrente de hemorragia, sob pele e as mucosas, 

e na superfície dos órgãos internos, sem qualquer comprometimento à 

normalidade funcional do corpo humano, quer do ponto de vista anatômico, 

quer fisiológico e mental. 

 Assim, por verificar no acontecimento noticiado no writ apenas uma 
insignificante constatação médica  sem qualquer repercussão na esfera penal, 

voto pela concessão do habeas corpus.   

  

Por fim, o Ministro Aldir Passarinho afirma que se “levarmos ao extremo rigor 

o dispositivo no art. 129, §6º da Lei Penal, as Varas Criminais de Trânsito não 

suportariam o volume de processos que as onerariam.” Isto, por certo, pode ser repetido 

para todo o sistema de persecução penal.  

Com isso, o STF modifica entendimentos anteriores que de fato não 

expressavam a aceitação do princípio da insignificância. Trancou a referida ação por 

não visualizar no caso interesse punitivo penal do Estado, reconhecendo o que já havia 

sendo compreendido por alguns tribunais inferiores e juízes singulares.
140

 

O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela aplicação do princípio 

da insignificância nos crimes de descaminho quando os impostos incidentes e devidos 

são iguais ou inferiores a R$1.000,00 que é o valor dispensado pela Fazenda Pública e 

mínimo exigido para a propositura de execução fiscal até então
141

, nos termos da Lei 

9.469/97 e com sua alteração pela Lei 10.522/2002 o valor foi para R$.2.500,00. Valor 

este atualizado pela Lei nº 11.033/04, sendo elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

 

                                                
140 BARALDI, Carlos Ismar. Teoria da insignificância penal. Revista da Esmagis. Campo Grande: 

Esmagis, n. 6, p. 38-39, jan./1994. 
141 GOMES, Luiz Flávio. Princípio da insignificância no âmbito federal: débitos até R$10.000,00. 

Disponível em: <http://www.estudoscriminais.com.br>. Acesso em 26.03.2006. Destaca que “A novidade 

na matéria, agora, reside na Portaria 49, de 01 de abril de 2004, do Ministério da Fazenda, que autoriza 

(a) a não inscrição como dívida ativa da União de débitos com a Fazenda Nacional de valor até R$ 

1.000,00 e (b) o não ajuizamento das execuções fiscais de débitos até R$ 10.000,00. Ora, se esse último 

valor não é relevante para fins fiscais, com muito maior razão não o será para fins penais. Débitos fiscais 

com a Fazenda Pública da União até R$ 10.000,00, em suma devem ser considerados penalmente 

irrelevantes. Se nem sequer é o caso de execução fiscal, com maior razão não deve ter incidência o 

Direito Penal.” 

http://www.estudoscriminais.com.br/
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Foi assim que se comportou o Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o 

Recurso Especial nº 235.151 – PR, tendo como relator o Ministro Gilson Dipp.  

 

Criminal. Recurso Especial. Descaminho. Princípio da insignificância. 

Rejeição da denúncia. Legalidade. Recurso conhecido e desprovido. 

 

I - Não é ilegal decisão que mantém rejeição de denúncia em crime de 

descaminho de bens cujos impostos incidentes e devidos sejam iguais ou 

inferiores a R$1.000,00 (mil reais) – valor de crédito dispensado pela 

Fazenda Pública.  

II - Hipótese que caracteriza o delito de bagatela, ensejando, 

consequentemente, a aplicação do princípio da insignificância.  

III - Recurso conhecido e desprovido. (STJ, 2000a, p. 116). 
 

 

Este Recurso Especial foi interposto pelo Ministério Público Federal 

combatendo decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que manteve rejeição de 

denúncia por delito de Descaminho – art. 334, caput, do Código Penal, admitindo a 

aplicação do princípio da insignificância. O acórdão recorrido teve a seguinte redação: 

 

Penal. Descaminho. CP, art. 334. Princípio da insignificância. 

É correta a decisão judicial que rejeita denúncia por crime de descaminho, 

quando o valor das mercadorias é inferior a R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e 

cinquenta reais), pois o imposto de importação seria no valor de R$ 1.000 

(50% da diferença superior ao limite permitido) e, em tal hipótese, a Fazenda 

Nacional não executa a dívida ativa (Lei nº 9.649/97). Se o Estado não tem 

interesse na cobrança do crédito, com maior razão não pode ter na imputação 

criminal, fato este que leva à conclusão de que a conduta é penalmente 
insignificante. 

  

 

Fundamenta-se a questão em saber esse o princípio da insignificância tem 

aplicabilidade neste tipo penal quando o valor da mercadoria introduzida no país for 

irrisório, visando rejeitar a denúncia. 

Em seu voto o Ministro Relator Gilson Dipp constata que o entendimento do 

tribunal a quo seguiu o do STJ. Quando o descaminho se dá com produtos cujo imposto 

é irrisório, ou seja, inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais) – valor que a Fazenda Pública 

dispensava à cobrança à época. 

Assim, não se observa ilícito fiscal, também não poderia visualizar ilícito 

penal. Não há que se falar de conduta delituosa, em ofensa ao bem jurídico tutelado – o 

interesse fiscal da Administração Pública.  



67 

 

Portanto, como destaca o Ministro Relator: 

 

Não há que se falar em evasão de divisas ou em prejuízo à industria nacional. 

Ao contrário, a pequena lesividade social caracteriza o crime de bagatela, 

ensejando a aplicação do princípio da insignificância como causa supralegal 

de exclusão da tipicidade, pois a reprimenda penal seria desproporcional à 

significância social do fato.  

 

Ora, se a própria lei concede a autoridade fiscal a não inscrição e, 

consequentemente, a não execução de dívidas fiscais, devido ao valor não corresponder 

ao esforço da cobrança. Muito menos teria sentido movimentar todo sistema criminal 

para se obter uma sanção deste porte. Devendo a administração fiscal promover um 

leque de sanções administrativas para coibir as infrações referidas.      

Neste mesmo sentido, reconhecendo a aplicação do princípio da insignificância 

quanto do crime de descaminho, referente a valores ínfimos que não interessam as 

autoridades fiscais recuperarem, encontramos os acórdãos abaixo transcritos:142   

 

 

 

HC 21071/SP 

Relatora: Ministra Laurita Vaz 

[...] 1. Não se vislumbra na hipótese a existência de ilícito fiscal, o que se 

torna inviável a imputação do delito de descaminho ao paciente, uma vez que 
a conduta que se lhe imputa a peça acusatória não chegou a lesar o bem 

jurídico tutelado, qual seja, a Administração Pública em seu interesse fiscal. 

2. Aplicação do princípio da insignificância como causa supralegal de 

exclusão da tipicidade. Precedentes do STJ. (STJ, 2003, p. 245).  
 

REsp. 246.602 - PR 

Relator: Ministro Gilson Dipp 

[...] 

I. Não é ilegal a decisão que concede habeas corpus de ofício para trancar a 

ação penal em crime de descaminho de bens cujos impostos incidentes e 

devidos sejam iguais ou inferiores a R$ 1.000, 00 (mil reais) - valor de 

crédito dispensado pela Fazenda Pública. 

II. Hipótese que caracteriza o delito de bagatela, ensejando, 

consequentemente, a aplicação do princípio da insignificância. 

III. Recurso conhecido e desprovido. (STJ, 2001a, p. 238). 
 

 

 

 

                                                
142 Neste sentido: REsp 236702, REsp 224392, REsp 229542. 
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Também a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, com menos frequência, 

tem aplicado o princípio da insignificância para os crimes de contrabando e 

descaminho. Tomamos como exemplo o Recurso Especial nº 234.623/PR que teve 

como relator o Ministro Vicente Leal. 

 

Penal. Contrabando. Ingresso irregular de mercadorias estrangeiras de 

pequeno valor. Princípio da insignificância. 

- O ingresso irregular de mercadorias estrangeiras em quantidade ínfima por 

pessoas excluídas do mercado de trabalho que se dedicam ao “comércio de 

formiga” não tem repercussão na seara penal, à míngua de efetiva lesão do 

bem jurídico tutelado, enquadrando-se a hipótese no princípio da 

insignificância. 

- Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ, 2000, p. 173). 
  

No caso em tela o Ministério Público Federal guerreou contra acórdão do 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região que manteve sentença de primeiro grau. A 

decisão questionada reconhece a incidência do princípio da insignificância no caso de 

contrabando quando o valor do imposto devido é ínfimo, sendo também ínfima a 

repercussão social da conduta por ser socialmente tolerada a pratica de pessoa afastada 

do mercado formal de emprego se submeter a compra de produtos de pequeno valor no 

comércio fronteiriço do Brasil com a Paraguai, vendendo-os em nosso território. É o 

que esclarece a sentença do primeiro grau: 

 

Este fato pode ser formalmente ofensivo à norma prevista no art. 

334, caput, do Código Penal. Porém, a consequência dele foi somente uma 

diminuta lesão ao fisco decorrente do pequeno valor das mercadorias 

apreendidas. Isto é inegável. No caso em foco, salta aos olhos que a lesão ao 

erário foi de ínfimo valor. Aliás, a possibilidade de tal dano ter sido reparado 

com perdimento das mercadorias torna possível até a cogitação de se estar 
diante da hipótese de extinção da punibilidade pelo pagamento, situação 

prevista em lei no que concerne aos tipos de lei nº 8.137/90. 

 Mesmo que assim não se entenda, o certo é que – além do pequeno 

dano – foi ínfima a repercussão social do evento. O fato não gerou qualquer 

repercussão negativa na sociedade, que vem progressivamente aceitando 

como regulares ações equivalentes à verificada.   
 

Também em relação ao crime de furto caminha neste sentido o STJ. Vale aqui, 

inclusive, destacar a decisão no Recurso em Habeas Corpus nº 4311-3, tendo como 

relator o Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, concedendo habeas corpus de ofício. 
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Reconheceu a atipicidade da conduta pelo princípio da insignificância, nestes 

termos: 

 

RHC – Constitucional – Penal – Princípio da insignificância – Habeas 

Corpus de ofício – O Habeas Corpus, por seu procedimento, não comporta 

investigação probatória. O fato deve projetar-se isento de dúvida. Concede-

se, todavia, Habeas Corpus, de ofício, caracterizada a pequenez do valor do 
furto. Princípio da insignificância. O resultado (sentido jurídico-penal) deve 

ser relevante, quanto ao dano, ou perigo ao bem juridicamente tutelado. De 

minimis non curat praetor. Modernamente, ganha relevo o – princípio da 

insignificância. O delito (materialmente examinado) evidencia resultado 

significativo. Deixa de sê-lo quando o evento é irrelevante. Não obstante 

conclusão doutrinária diversa, afirmando repercutir na culpabilidade, prefiro 

tratar a matéria como excludente da tipicidade, ou seja, o fato não se subsume 

à descrição legal. (STJ, 1995, p.18751).    

  

Neste caso, a paciente foi condenada às penas de dois anos e dois meses de 

reclusão e multa, por furto qualificado – art.155, §4º, IV, do Código Penal. Participou 

da subtração de uma caixa de chocolate de valor, à época, de R$ 8,08 (oito reais e oito 

centavos).  

A Primeira Câmara do Tribunal de Alçada Criminal do Estado do Rio de 

Janeiro negou habeas corpus, visando apelar em liberdade. Recurso Ordinário foi 

levado ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que as provas acostadas nos autos 

eram insuficientes para condenar a ré. O Ministério Público Federal em parecer optou 

pelo improvimento do recurso, limitando-se a considerar as alegações da recorrente, 

nestes termos: 

 

Note-se, ademais, que o que a recorrente realmente objetiva é a reforma do 

decreto condenatório, com a diminuição da pena imposta ou, 

alternativamente, com a sua absolvição (fls. 43, in fine), sem que para tal fim 

aponte qualquer nulidade de ordem processual, limitando-se a argumentar, 

apenas, com a injustiça da condenação e com a contradição entre os 

depoimentos de testemunhas.  

 

Por fim, o Ministro Relator Luiz Vicente Cernicchiaro, ao afirmar que a Turma 

era incompetente para conhecer do Recurso Ordinário devido a óbice processual, pois o 

tema posto neste, era alheio do que se tratava o acórdão guerreado, de ofício concedeu 

habeas corpus por “reconhecer a atipicidade do fato, para colocar a paciente em 

liberdade”.  

Estamos diante de uma conduta que apresenta as características de aplicação do 

princípio da insignificância. A lesão ao bem jurídico penalmente tutelado – o 

patrimônio – não se deu significativamente. Sendo ínfima a ofensa, afasta-se a 
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tipicidade material da conduta. Não se adéqua a uma tipicidade penal, apenas formal ou 

legal, não merecendo, no caso concreto, reprimenda criminal. 

O STJ tem visto o reconhecimento do princípio da insignificância para afastar a 

tipicidade da conduta, conforme as decisões acima. 

Nas decisões que se seguem veremos que não apenas o Superior Tribunal de 

Justiça como também o próprio Supremo Tribunal Federal não deixa pairar dúvida que 

a incidência do princípio da insignificância é verdadeiramente uma excludente da 

tipicidade por não se amoldar ao tipo penal.
143

 O que consideramos acertado. 

O princípio da insignificância cria uma alteração na própria tipicidade material 

ou penal. Pois, a antijuridicidade se volta a um rol de justificação do Direito que 

ocorrendo afasta a ilicitude da conduta, mas nada abala sua tipicidade. Enquanto que a 

culpabilidade analisa a reprovabilidade ou censurabilidade do agente, não sendo 

alcançado pelo princípio da insignificância.  

Gomes,144 após afirmar que a jurisprudência pátria aceita o princípio da 

insignificância, aponta como “novidade” o surgimento de uma “sutil distinção entre o 

princípio da insignificância e o da irrelevância penal do fato”, também de sede 

jurisprudencial.  

Diz o referido autor que a jurisprudência mais tradicional verifica a existência 

do princípio da insignificância apenas aferindo o resultado. Observado o desvalor do 

resultado estaríamos diante deste princípio, sendo suficiente para a atipicidade da 

conduta. Enquanto que outra corrente jurisprudencial “cada vez mais evidente”, não 

considera apenas o desvalor do resultado, mas abarca um conjunto de circunstâncias que 

devem ser tomadas em conjunto, ou seja, além do desvalor do resultado, também o da 

ação e da culpabilidade do agente, ou seja: “todas as circunstâncias judiciais – 

culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivo do crime, 

consequências, circunstâncias etc.” Contudo, estarão os dois princípios contidos na 

“denominação: infração bagatelar.” 

 

                                                
143

BASTOS, Marcus Vinicius Reis. O princípio da insignificância e sua aplicação jurisprudencial. 

Cartilha Jurídica. Brasília: TRF-1ª Região, n.55, p.11-12, jun/1998. “Trata-se, como visto, de causa 

excludente da tipicidade, eis que, em face mesmo do conceito material de ilicitude penal, a ação 

protagonizada pelo agente, em tais circunstâncias, não se amolda ao tipo penal, não consubstancia lesão 

ou perigo de lesão significativa ao bem jurídico tutelado.” 
144 GOMES, Luiz Flávio. Delito de bagatela: princípio da insignificância e da irrelevância penal do fato, 

op. cit., p. 440. 
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Podemos, a título de exemplo, trazer à colação a seguinte decisão do STF:  

 

HC-84412/SP 

Ministro Celso de Melo 

E M E N T A: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO 

DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO 

DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQUENTE 
DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO 

MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A 

JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - "RES 

FURTIVA" NO VALOR DE R$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO 

SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA - 

CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - 

PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA 

QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO 

MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL.  

O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão 

com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado 
em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade 

penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal 

postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da 

tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima 

ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da 

ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a 

inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de 

formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do 

sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele 

visados, a intervenção mínima do Poder Público. 

[...] O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância 

de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente 
se justificam 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. 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. (STF, 2004, p. 229).  

 

 

O referido jovem subtraiu para si uma fita de vídeo-game, no valor de R$ 25,00 

(vinte e cinco reais), inclusive, conta uma testemunha, que ele pretendia devolver o 

objeto e que a própria vítima queria “tirar a queixa” não podendo devido à 

indisponibilidade da ação. O tribunal a quo indeferiu o remédio constitucional nos 

termos seguintes: 

[...] I – No caso de furto, para efeito de aplicação do princípio da 

insignificância, é imprescindível a distinção entre ínfimo (ninharia) e 

pequeno valor. Este, ex vi legis, implica eventualmente em furto privilegiado; 

aquele, na atipia conglobante (dada a mínima gravidade).  
II – A interpretação deve considerar o bem jurídico tutelado e o tipo de 

injusto. 

Writ denegado. 
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Inicialmente o Ministro Relator Celso de Mello ao apreciar o pedido de medida 

liminar o deferiu, nos termos abaixo: 

 

Princípio da insignificância. Identificação dos valores cuja presença legitima 

o reconhecimento desse postulado de política criminal. Consequente 

descaracterização da tipicidade penal, em seu aspecto material. Delito de 

furto. Condenação imposta a jovem desempregado, com apenas 19 anos de 

idade. „Res furtiva‟ no valor de R$ 25,00 (equivalente a 9,61% do salário 

mínimo atualmente em vigor). Doutrina. Considerações em torno da 

jurisprudência do STF. Cumulativa ocorrência, na espécie, dos requisitos 
pertinentes à plausibilidade jurídica do pedido e ao „periculum in mora‟. 

Medida liminar concedida.  

 

A defesa de modo acertado, por sua vez, sustenta a desproporcionalidade entre 

a aplicação de uma pena de 08 (oito) meses de reclusão e o valor da coisa furtada e que 

teria sido inclusive recuperada, não havendo prejuízo para a vítima. Não só aqui, mas na 

maior parte dos casos em que surge o princípio da insignificância para afastar a 

tipicidade penal, encontramos sua fundamentação no princípio da proporcionalidade. 

Como poderá alguém que subtrai algo tão ínfimo ser submetido a uma sanção criminal. 

Este é o reconhecimento no voto do Ministro que relatou o caso, como abaixo 

destacamos.   

O Ministro Relator Celso de Mello em seu voto, seguido pela unanimidade de 

seus pares, leciona que o princípio da insignificância é analisado em conexão com os 

postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado no âmbito penal. 

Quando incide afasta ou exclui a própria tipicidade da conduta examinada em seu 

aspecto material.
145

  

Visto que a privação de liberdade e a restrição de direitos do indivíduo só se 

justificam quando significativamente “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 exponha a dano, efetivo ou potencial, 

impregnado de significativa lesividade.” 

                                                
145 Luiz Flávio Gomes ao comentar a referida decisão afirma que a novidade consiste em reconhecer 

expressamente a figura da tipicidade material, no que merece elogios. Critica, contudo, os critérios de 

determinação para aplicação do princípio da insignificância indicados na decisão. “Não parece acertado 

mesclar os critérios. Ou é a conduta que é insignificante, ou é o resultado. Do contrário, dá-se margem a 

um Direito penal subjetivo ou de autor (o fato é insignificante, mas o agente não o é, por isso não se 

aplica), que não conta com apoio da doutrina moderna.” (STF reconhece (mais uma vez) o princípio da 

insignificância, p. 03). 
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Por unanimidade foi deferido o citado Habeas Corpus com fundamento no 

princípio da insignificância, sendo invalidada a condenação do paciente, determinando a 

extinção da ação penal movida contra ele.  

Traz o acórdão da Suprema Corte colocações que demonstram a viabilidade da 

aplicação do princípio da insignificância entre nós. Destaca ser o princípio da 

insignificância uma questão de “política criminal”. Como também indica a 

“descaracterização da tipicidade penal em seu aspecto material” o que, também, parece 

ser acertado.  

Por fim, fala que o princípio da insignificância deve ser analisado em conexão 

com o “postulado da fragmentariedade e da intervenção mínima”, no que caminhou bem 

a Egrégia Corte. Mesmo não expondo expressamente o princípio da proporcionalidade, 

observa-se ser este presente na decisão acima.   

O Superior Tribunal de Justiça segue o mesmo caminho, admitindo a aplicação 

do princípio da insignificância, nos casos de furto, onde é ínfimo o valor econômico da 

coisa subtraída (“ninharia”).146  

No acórdão abaixo é referido o princípio da insignificância como sendo “causa 

supra legal de excludente de ilicitude”. 

 
REsp 778795/RS ; RECURSO ESPECIAL 

2005/0147007-5 

Relatora Ministra LAURITA VAZ 

QUINTA TURMA 

RECURSO ESPECIAL. FURTO DE ALGUMAS LÂMPADAS. PRINCÍPIO 

DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. VALOR DO BEM 

SUBTRAÍDO ÍNFIMO. IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA NA ESPERA 

PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 43, INC. I, DO CÓDIGO 

DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. 

1. Consoante se  constata  dos termos da peça acusatória, o valor da res furtiva 

pode ser considerado ínfimo, vez que irrisória a lesão causada no bem jurídico 
tutelado, justificando, assim, a aplicação do Princípio da Insignificância ou da 

Bagatela. Precedentes. 

2. Vislumbra-se, na hipótese, verdadeira inconveniência de se movimentar o 

Poder Judiciário já tão assoberbado na tutela de bens jurídicos mais 

gravemente lesados. Assim, escorreito o entendimento das instâncias 

ordinárias que, aplicando a causa supra legal de excludente de ilicitude, 

rejeitaram a denúncia nos termos do art. 43, inc. I, do Código de Processo 

Penal. 

3. Recurso desprovido. (STJ, 2006, p. 313). 
  

 

                                                
146 O STJ tem se posicionado com frequência pela aplicação do princípio da insignificância em casos 

similares ao descrito. Nesse sentido: HC 21750/SP, 6ª Turma; REsp 832044/RS, REsp 532472/RS, REsp 

827960/PR e HC 27218/MA todos da 5ª Turma.  
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Contudo, necessário se faz afirmar, é equivocada a fundamentação, sendo 

majoritária a doutrina e a própria jurisprudência a indicar este princípio da 

insignificância como fulcro da atipicidade da conduta e não como excludente de 

antijuridicidade, como quer a decisão do egrégio Tribunal.   

Muitas são as decisões do mesmo tribunal que indicam o princípio da 

insignificância como excludente da tipicidade.
147

 Assim é o Recurso Especial nº 

556.046/MG, tendo como relator o Ministro Hamilton Carvalhido. 

 

RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 

APLICABILIDADE, EM SENDO IRRISÓRIO O VALOR SUBTRAÍDO. 

RECURSO IMPROVIDO. 

1. "1. O Direito Penal, como na lição de Francisco de Assis Toledo, '(...) por 

sua natureza fragmentária, só vai até onde seja necessário para a proteção do 

bem jurídico. Não se deve ocupar de bagatelas.' (in Princípios Básicos de 
Direito Penal, Ed. Saraiva, pág. 133). 

2. Cumpre, pois, para que se possa falar em fato penalmente típico, perquirir-

se, para além da tipicidade legal, se da conduta do agente resultou dano ou 

perigo concreto relevante, de modo a lesionar ou fazer periclitar o bem na 

intensidade reclamada pelo princípio da ofensividade, acolhido na vigente 

Constituição da República (artigo 98, inciso I). 

3. O correto entendimento da impossibilidade das formas privilegiada e 

qualificada do furto, por óbvio, não inibe a afirmação da atipicidade penal da 

conduta que se ajusta ao tipo legal do artigo 155, parágrafo 4º, inciso IV, por 

força do princípio da insignificância.  

4. Em sendo ínfimo o valor da res furtiva, com irrisória lesão ao bem 

jurídico tutelado, mostra-se, a conduta do agente, penalmente irrelevante, não 
extrapolando a órbita civil." (HC 21.750/SP, da minha Relatoria, in DJ 

4/8/2003). 

5. Recurso especial improvido. (STJ, 2004, p. 219). 
 

Mesmo com a postura dos Tribunais Superiores, admitindo a aplicação do 

princípio da insignificância, não são poucos os casos em que os julgados levam a sua 

inadmissibilidade. Deveria, conforme Luiz Flávio Gomes, a insignificância ser aplicado 

como “princípio geral do Direito”. Inclusive, “a letra da lei deve (sobretudo hoje) ser 

interpretada de acordo com o princípio (político-criminal) da intervenção mínima (isto 

é, a proteção „penal‟ é fragmentária)”.
148

 

Quanto à questão de se apreciar outros elementos para reconhecer a 

irrelevância penal do fato, constatamos que o Superior Tribunal de Justiça em sua 5ª 

                                                
 

 
148 Como exemplo citamos o artigo de Luiz Flávio Gomes, “Caso Maria Aparecida: Estarrecedora 

insensibilidade jurídica”. Fala sobre uma empregada doméstica presa por mais de um ano em São Paulo, 

após furtar um xampu e um condicionador de uma farmácia, no cárcere foi agredida e perdeu uma visão.   
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Turma tem dado tratamento diferenciado, ou seja, uma verificação conjunta tanto do 

resultado, quanto da pessoa do agente em suas circunstâncias.  

Senão vejamos: 

 

RHC – 17459/PR 

Ministro Gilson Dipp 

O comportamento da ré, voltado para a prática de pequenos delitos, impede, 

em princípio, a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o objeto 

do furto tenha sido de pequeno valor, como sustentado na impetração. (STJ, 

2005, p. 299). 

 

Em contraposição, encontramos: 
 

 
REsp 827960/PR 

Ministro Felix Fischer 

[...] Circunstâncias de caráter eminentemente pessoal, tais como reincidência e 

maus antecedentes, não interferem no reconhecimento do princípio da 

insignificância. 
[...] atipicidade conglobante. (STJ, 2006, p. 497). 

 

Mesmo concordando com a argumentação de que não se deve negar a 

incidência do princípio da insignificância para casos de reincidência, ou outros aspectos 

pessoais do autor, é necessário, a título ilustrativo, comentar o retorno recente de maior 

rigor no trato dos reincidentes na Itália. Atribuem-se medidas mais severas para esses 

criminosos. 

Conforme previsão do art. 99 do Código Penal italiano, alterado pela Lei nº 

251 de 5 de dezembro 2005, é reincidente quem depois de ser condenado por um delito 

não culposo, comete um novo delito não culposo. 

Dell‟Andro149 trazendo lição de Manzini afirma que o segundo crime guarda 

uma maior gravidade que o primeiro, pois aumenta sobremaneira sua força moral. 

Demonstrando assim no espírito do reincidente um extraordinário desprezo a lei e ao 

magistrado. Esta força moral é também destaca por Battaglini150 ao afirmar que “o 

direito penal é o ramo do direito que se relaciona mais viva e profundamente com a 

moral”. 

                                                
149  DELL‟ANDRO, Renato. La recidiva: nella teoria della norma penale. G. Priulla Editore, 1950, p. 

125–126. 
150

 BATTAGLINI, Giulio. Direito penal: parte geral. São Paulo: Saraiva, 1964, p. 06. 
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Pittaro151 afirma que na reforma do ano de 2005 o legislador italiano buscou 

maior severidade para os reincidentes reiterados. Isto traria um confronto com valores 

constitucionais e com os princípios de materialidade, indicando um direito penal por 

tipo de autor. 

Com a nova lei, o legislador italiano reintroduziu naquele ordenamento a 

reincidência obrigatória. Alterando previsão anterior que permitia ao juiz no caso 

concreto promover ou não aumento da pena, discricionariamente.  

Podendo ser classificada a reincidência no ordenamento italiano da seguinte 

maneira:152  

 

 Reincidência simples – cometimento de um crime após a condenação em 

sentença irrecorrível por outro crime, independentemente da natureza do segundo crime;  

 Reincidência agravada – cometimento de um novo crime de mesma 

índole do crime precedente, ou no cometimento de um crime entre os cinco anos da 

condenação precedente, ou durante ou depois da execução da pena imposta pelo crime 

anterior; 

 Reincidência reiterada – quando do cometimento de outro crime o agente 

já é reincidente. Neste caso segue a previsão legal do crime continuado, o aumento da 

pena não pode ser inferior a um terço da pena do crime mais grave. 

 

Avaliando a legislação anterior quanto ao cumprimento da pena precedente e a 

prevalência da reincidência real, revigorada pela atual legislação, Bettiol153 afirma que 

os italianos optaram agravar com mais intensidade, aumentando até a metade a pena do 

reincidente que mesmo após cumprir a pena anterior, ou durante sua execução, ou por 

ter se subtraído voluntariamente da execução desta, comete outro crime. 

Voltamos, agora, a analisar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Até 

mesmo na apreciação de casos envolvendo militares da ativa o Supremo Tribunal 

Federal tem admitido, recentemente, a incidência do princípio da insignificância.  

                                                
151 PITTARO, Paolo. La nuova recidiva secondo la ex-cirielli: verso un diritto penale d‟autore, 2006.  

Disponível em : <http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/003124.aspx>. Acesso em 01.05.2009. 
152 PERRONE, Daria. La nuova recidiva alla luce delle modifiche introdotte dalla ex-cirielli. 

Disponível em: <http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=2061#inizio>. Acesso em: 01.05.2009.  
 
153 BETTIOL, Giuseppe. Diritto penale: parte generale. 2. ed. G. Priulla Editore, 1950, p. 460-465.  

http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/003124.aspx
http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=2061#inizio
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A 1ª Turma apreciou dois casos de peculato praticado no âmbito militar, 

previsto no art.303 do Código Penal Militar.154  

Peculato                                                                                                                                                       

Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, 

público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou 
comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:                               

Pena - reclusão, de três a quinze anos. 

O primeiro caso trouxe uma profunda e complexa reflexão dos ministros 

daquela Corte Constitucional. Ao final aplicou por entendimento da maioria o princípio 

da insignificância. 

 

HC 87.478-9/PARÁ 

Ministro Eros Grau 

[...] 1. A circunstância de tratar-se de lesão patrimonial de pequena monta, 

que se convencionou chamar crime de bagatela, autoriza a aplicação do 

princípio da insignificância, ainda que se trate de crime militar.  
2. Hipótese em que o paciente não devolveu à Unidade Militar um fogão 

avaliado em R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais). Relevante, 

ademais, a particularidade de ter sido aconselhado, pelo seu Comandante, a 

ficar com o fogão como forma de ressarcimento de benfeitorias que fizera no 

imóvel funcional. Da mesma forma, é significativo o fato de o valor 

correspondente ao bem ter sido recolhido ao erário. 

3. A manutenção da ação penal gerará graves consequências ao paciente, 

entre elas a impossibilidade de ser promovido, traduzindo, no particular, 

desproporcionalidade entre a pretensão acusatória e os gravames dela 

decorrentes. 

Ordem concedida. (STF, 2007, p. 283).     
  

No caso em tela o paciente – Suboficial da Marinha – residia em uma casa da 

instituição castrense. Fez benfeitorias no referido imóvel e foi orientado por seu 

superior hierárquico a se apoderar de um fogão avaliado em R$ 455,00 (quatrocentos e 

cinquenta e cinco reais) para se ressarcir dos gastos. Restou processado pelo crime de 

peculato previsto no Código Penal Militar, art. 303. Restituiu ao erário com o 

recolhimento do valor da avaliação. Buscou por via de habeas corpus, junto ao Superior 

Tribunal Militar, o trancamento da ação. Pugnou pela aplicação do princípio da 

insignificância. O STM negou provimento.  

O Ministro Eros Grau, relator da matéria, inicialmente se posiciona pela 

denegação da ordem, considerando que por se tratar de crime de peculato que não tem 

apenas uma natureza patrimonial atinge também a administração militar, sendo o 

paciente a época do fato Subcomandante da Unidade Naval. Agravando o caso ter as 

                                                
154 HC 87.478-9 e HC 92.634-7 



78 

 

organizações militares um fortíssimo e necessário apego a hierarquia e a disciplina. 

Teme o Ministro que o reconhecimento da atipicidade penal pela aplicação do princípio 

da insignificância traga instabilidade à ordem militar. 

Incorporou pelos motivos acima, neste primeiro momento, a manifestação da 

Subprocuradoria-Geral da República que diz:  

 
 

[...] o desvalor da conduta e do resultado, avaliados segundo as circunstâncias 

do caso, desautorizam a aplicação do princípio da insignificância. Mormente 

em se tratando de crime de peculato, o qual não tem natureza meramente 

patrimonial, vez que atinge, também, a administração militar, valendo 

destacar que o paciente era, ao tempo do fato, subcomandante da Unidade 

Naval. A hierarquia e a disciplina militares, base da organização militar, 

impõem cautela no reconhecimento da atipicidade material, que deve ser 

observada às condutas visivelmente insignificantes e que não tragam risco à 

ordem militar.  

 

 

Durante a votação o Ministro Carlos Ayres Brito pede vista aos autos. Mas, 

antes o Ministro Relator confessa possuir dúvida em seu posicionamento, ao afirmar: 

“Alguém que não aparece nos autos disse: „Ah, você gastou com isso aí, leva esse fogão 

para você.‟ Ele levou e depois se arrependeu. Ele não devolveu o fogão, mas pagou o 

seu valor. Quero dividir a minha angústia com a Turma.” O caso gera uma ampla 

discussão.  

Na sessão seguinte de julgamento o Ministro Carlos Ayres inicia seu voto, 

discordando dos argumentos do impetrante, afirmando que: 

 

 

 

É que o valor do bem material não parece ter a insignificância que lhe 

confere o impetrante. Além do que, no caso, o que se tem é conduta 

imbricada com bens jurídicos já situados na esfera da hierarquia e da 
disciplina militar. Quero dizer: ainda que o valor do mencionado fogão fosse 

ínfimo (o que permitiria a aplicação ao caso do princípio da insignificância), 

ainda obstaria a pretensão do impetrante o fato de que o crime de peculato 

não se constitui, apenas, em lesão de cunho patrimonial. É delito que também 

atenta contra a “Administração Militar” (Título VII, capítulo I, do Código 

Penal Militar), o que faz a conduta do paciente ultrapassar os domínios da 

singela patrimonialidade pública. 

 

 

Concluiu, acompanhando o voto do Relator denegando a ordem de habeas 

corpus. 
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Em seguida o Ministro Relator Eros Grau retifica seu voto. Após falar da 

reflexão ocorrida nos meses que distanciaram as sessões de julgamento, disse: 

 

Talvez surpreendendo, agora, o Ministro Carlos Britto, esse tempo que 

passou me permitiu – não direi evoluir, porque nem de leve pretendo dizer 

que este ou aquele entendimento seria maior ou menor – alterar o meu juízo a 

respeito da situação. 

[...]  

Há determinados momentos em que o rigor da lei precisa ser 

minimizado. O velho Aristóteles dizia que a lei, na sua abstração, pode 
prever quase tudo, mas não tudo; o problema não é da lei, é da realidade. A 

realidade trama determinadas situações. Não sei se o tempo me fez mais 

magistrado, mas talvez tenha feito com que eu seja mais prudente ou procure 

exercer a prudência na medida adequada. 

 Parece incrível o número de casos de altíssima relevância, econômica 

e financeira, que passam pelas nossas mãos. Mas,  seguramente, no dia em 

que eu for embora deste Tribunal – daqui há uns vinte anos, porque o limite 

de idade há ser aumentado -, levarei na memória da experiência judicante este 

caso e, agora, também esse exercício de recomposição do meu voto.  

 

Concede a ordem, ao afirmar: “Trata-se de uma bagatela. Se eu estivesse no 

Superior Tribunal Militar votaria fazendo justiça para não conceder a ordem. Mas estou 

inteiramente convencido de que, nesta Turma, fazendo justiça, devo concedê-la.” 

O Ministro Carlos Britto mantém sua decisão por compreender que a 

hierarquia e disciplina diferenciam o contexto que se deu o caso. 

Em seu voto a Ministra Cármen Lúcia destaca que  

 

O único dado grave nos casos de aplicação desse princípio, é que a pena, 

desde séculos, tem também – e não perdeu isso com novas teorias penais – 
um aspecto de exemplificação não no sentido de “dar o exemplo de”, mas de 

não propiciar que as pessoas acreditem ser uma insignificância praticar atos 

ilícitos. A aplicação desse princípio, muitas vezes, em algumas sociedades, 

acaba levando a isso. Por tal razão ele já foi, inclusive, aplicado com maior 

rigor, ou com muito mais freqüência, mas alguns sistemas estão 

reconsiderando essa aplicação. 

  

Não parece guardar consistência a apreciação acima. Como é sabido, a partir da 

Teoria Finalista é crime o fato que, a um só tempo, seja típico, antijurídico e culpável. 

Quando se fala em aplicação, reconhecimento do princípio da insignificância, 

majoritariamente se entende que este afasta a tipicidade penal.  

Sendo assim, falar em “exemplificação” que a pena daria não corresponde ao 

verdadeiro fulcro do princípio multirreferido. Estamos diante de algo que não é 

materialmente típico, então não é crime por lhe faltar um de seus elementos, a 

tipicidade. Não será um mau exemplo, ou um exemplo de impunidade. Ao contrário, é 
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dar ao Direito Penal um status de valoração, só devendo se preocupar com fatos de 

maior monta e repercussão social, deixando, em algumas situações, para outros ramos 

do Direito uma reprimenda.  

Ao final a Ministra Cármen Lúcia acompanha o voto do relator, dando 

provimento ao habeas corpus, por considerar que se trata de “um caso típico do 

princípio do Direito Penal, ou seja, algo de pouquíssima significação para a sociedade e 

que, portanto, não seria o caso de se movimentar todo o sistema penal”.  

Por sua vez, antes de também deferir a ordem, o Ministro Sepúlveda Pertence 

em seu a voto, apesar de conciso traz uma confrontação entre os dois princípios que 

norteiam o caso e, porque não dizer, da própria pesquisa que ora realizamos. 

 

[...] reconheço que é sério o problema da imbricação do caso com o princípio 

da probidade na Administração Pública. Mas creio que sendo ela a ultima 

ratio, a elisão da sanção penal não prejudicará eventuais sanções 

administrativas mais adequadas à pequenez do caso. 

      

Noutro caso semelhante a este, tendo como Ministra Relatora Cármen Lúcia, o 

Supremo Tribunal Federal também concedeu a ordem.  

 

HC 92.634-7/PE 

Ministra Cármen Lúcia 
Ementa: Habeas Corpus. Constitucional. Penal e Processual Penal Militar. 

Paciente denunciado pela infração do art. 303, caput, do Código Penal Militar 

(peculato). Alegação de incidência do princípio da insignificância. 

Precedentes do Supremo Tribunal Federal favorável à tese da impetração: 

aplicação à espécie vertente. Habeas Corpus deferido. (STF, 2008, p. 591). 
 

Aqui um soldado da Força Aérea Brasileira promoveu uma rasura na ficha de 

hospedagem do Cassino de Soldados e Sargentos da Base Aérea do Recife. Com isso 

apropriou-se de cinco diárias, contabilizando um alcance de R$ 75,00 (setenta e cinco 

reais).  

A Defensoria Pública da União impetrou o remédio constitucional, requerendo 

o trancamento da ação penal, alegando que incidiria o princípio da insignificância. 

Combatendo, assim, acórdão do Superior Tribunal Militar que denegou a ordem, 

afirmando: 

[...]  

O parâmetro para aplicação do princípio da insignificância, de sorte a excluir 

a incriminação em caso de objeto material de baixo valor, não pode ser 

exclusivamente o patrimônio da vítima ou o valor do salário mínimo, pena de 

ensejar a ocorrência de situações absurdas e injustas. 
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Diferentemente do caso anterior o Ministério Público Federal, através da 

Procuradoria-Geral da República, opinou pela concessão da ordem, nestes termos:  

 

Habeas Corpus. Militar. Peculato. Atipicidade da conduta. Princípio da 

insignificância. Devolução do valor subtraído. Inexpressividade da lesão 

jurídica. 

- A circunstância de tratar-se de lesão patrimonial de pequena monta, que se 

convencionou chamar crime de bagatela, autoriza a aplicação do princípio da 

insignificância, ainda que se trate de crime militar. 

- O princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os 
postulados da fragmentariedade e da intervenção mínimas do Estado em 

matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade 

penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. 

[...] delito militar, o fato não compromete nem a hierarquia e nem a disciplina 

exigida de seus integrantes, evidenciando mais um deslize de conduta moral a 

merecer, quando muito, sanções administrativas.  

  

Neste caso houve unanimidade, contando com o voto do Ministro Carlos Ayres 

Brito que foi contrário no primeiro caso. 

Outro caso envolvendo militar levado à Suprema Corte, através do Recurso 

Ordinário em Habeas Corpus nº 89.624-3/RS, que teve como relatora a Ministra 

Cármen Lúcia, dá conta que um soldado teria subtraído uma mochila e um coturno de 

colegas no interior de uma unidade militar. 

Durante tramitação do referido processo o Superior Tribunal Militar teria 

denegado ordem em Habeas Corpus por unanimidade, nos seguintes termos: 

 

EMENTA. Habeas Corpus. Furto. Instrução Criminal em curso. Princípio da 

insignificância. Não incidência. Fundamentos do writ que se confundem com 

a análise do mérito dos fatos sob apuração no processo em curso no Juízo a 

quo. Eventual incursão no exame valorativo da prova implicaria em 

supressão de instância. O princípio da insignificância deve ser aferido 

durante a instrução criminal, sob o manto do contraditório e da ampla defesa. 

Conhecido o writ e denegada a ordem. Decisão unânime. 

  

Como visto o STM não nega no mérito a incidência do multirreferido 

princípio. Contudo, considera a necessária tramitação do processo para após sua 

instrução possa apreciar o cabimento da insignificância. Alegam seus ministros que o 

habeas corpus não seria instrumento legítimo para apreciação aprofundada das provas.  

Ora, submeter alguém as agruras de um processo penal para só após seu fim 

reconhecer que sua conduta não ofende no âmbito penal um determinado bem jurídico 

parece um extremo despropósito.  
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Deveria o referido Tribunal, sim, apreciar de pronto, admitindo ou não a 

aplicação do multirreferido princípio. 

Andou melhor e de modo acertado o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar em 

recurso ordinário o acima destacado writ.  

 

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL 

MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. FURTO. INEXISTÊNCIA 

DE LESÃO A BEM JURIDICAMENTE PROTEGIDO. PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A 

PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL MILITAR. 1. Os bens subtraídos pelo 

Paciente não resultaram em dano ou perigo concreto relevante, de modo a 

lesionar ou colocar em perigo o bem jurídico reclamado pelo princípio da 

ofensividade. Tal fato não tem importância relevante na seara penal, pois, 

apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal, incide, 
na espécie, o princípio da insignificância, que reduz o âmbito de proibição 

aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato 

denunciado. É manifesta a ausência de justa causa para a propositura da ação 

penal contra o ora Recorrente. Não há se subestimar a natureza subsidiária, 

fragmentária do Direito Penal, que só deve ser acionado quando os outros 

ramos do direito não sejam suficientes para a proteção dos bens jurídicos 

envolvidos. 2. Recurso provido. (STF, 2006, p. 53). 

 

Devemos aqui destacar que apesar do texto confuso do acórdão acima, pois 

fala em “haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal, incide na espécie, 

o princípio da insignificância, que reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade 

legal e, por consequência, torna atípico o fato denunciado”, o resultado final da decisão 

em reconhecer o princípio se constituiu em mais um passo importante da Corte. Nesta 

decisão a Ministra Relatora Cármen Lúcia, afirma que: 

 

Com fundamento no princípio da insignificância, portanto, o ora 

Recorrente sustenta que as condutas a ele imputadas lesam bens jurídicos de 

pequena relevância, nos quais o impacto social dos crimes é leve, sendo a 

atipicidade - seja pelo valor do salário mínimo, seja pela não ocorrência de 

lesão à vítima - a medida que se impõe. 

O presente recurso deve ser provido. 

Com efeito, os bens subtraídos não resultaram em dano ou perigo 

concreto relevante, de modo a lesionar ou colocar em perigo bem jurídico na 
intensidade reclamada pelo princípio da ofensividade. 

[...] 

A tipicidade penal, portanto, não pode ser percebida como o trivial 

exercício de adequação do fato concreto à norma abstrata. Além da 

correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma 

análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto, no 

sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e 

penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 

No caso, é de dizer-se que o fato não tem importância alguma na seara 

penal, pois, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma 

penal, incide, na espécie, o princípio da insignificância, que reduz o âmbito 
de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o 

fato denunciado. 
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O Ministro Marco Aurélio ao se posicionar contra o voto da relatora 

fundamenta para desprover o recurso, nos termos abaixo:   

Levo em conta o local da prática criminosa, ou seja, um quartel; considero a 

circunstância de se haver subtraído mochila de colega de farda contendo 

pertences desse mesmo colega e de se haver violado armário instalado no 

estabelecimento militar e subtraído, mediante essa violação, é certo, um par 

de coturnos. 
Esses fatos não autorizam, pelo menos na minha concepção, a reformar o 

acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar. Por isso, desprovejo o 

recurso. 
 

Já o Ministro Carlos Britto que tinha votado com a relatora, após ouvir o voto 

do Ministro acima, afirmou: 

 

[...] estou aqui a pensar sobre as ponderações do eminente Ministro Marco 

Aurélio e me lembrando de um voto que também proferi sobre furto de 

bicicleta. E sensibilizou-me a consideração de Sua Excelência 

atinentemente à circunstância em que se deu esse furto: foi num ambiente 
castrense típico, contra colegas. Vou reconsiderar. Peço vênia à eminente 

Relatora para acompanhar a dissidência. 

  

Cremos que o Ministro Ricardo Lewandowski foi preciso e acertado ao refletir 

sobre seu voto pela concessão da ordem, ao dizer: “Eu pensei aqui com meus botões, 

Senhor Presidente, que essa matéria melhor ficaria na esfera disciplinar do que na esfera 

penal. Foi por isso que acompanhei a eminente Relatora." 

Ao elencar o caráter fortemente disciplinar das sanções penais militares, o que 

as tornam mais rigorosas, afirma Ricardo de Brito Freitas:155  

 

Por força de sua especial natureza, o Direito Penal Militar obriga a aplicação 

do princípio da insignificância com maior parcimônia. Condutas que podem 

ser consideradas „de bagatela‟ perante o Direito Penal Comum não o são 

perante o Direito Penal Militar justamente pela necessidade de manutenção 

da disciplina e hierarquia militar. 

 

Ora, se mesmo no âmbito militar, destacada as ressalvas acima, é possível 

aplicar o princípio da insignificância, também será possível aplicar entre os outros 

servidores. Consideramos ser este o caminho correto que deverá no caso concreto se 

posicionar a jurisprudência nacional daqui em diante, sempre com a necessária 

parcimônia para elidir imprecisão e injustiça que possa acarretar insegurança aos bens 

públicos ou privados colocados sob sua guarda.  

                                                
155 FREITAS, Ricardo de Brito A. P. O direito penal militar e a utilização do princípio da insignificância 

pelo Ministério Público. Revista da ESMAPE, Recife: ESMAPE, ano 1, n. 2, p.174-175, nov./1996.    
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Leciona Ricardo de Brito Freitas156 que “independentemente da insignificância 

da lesão ou da ameaça de lesão ao bem jurídico no campo penal, em nada obsta ao 

agente suportar as consequências de sua conduta no plano civil ou administrativo, por 

exemplo.” Assim, o reconhecimento do princípio da insignificância não dá força à 

impunidade, ao contrário, dá-se ao caso concreto maior atenção na seara em que deva 

sofrer a reprimenda. 

Não se poderia deixar de trazer à baila a reflexão de Silva Sánchez157 que, 

mesmo constatando certo descrédito em outras instâncias de proteção aos bens jurídicos 

na sociedade hodierna, ressalva que a carga sobre o Direito Penal tem sido insuportável, 

tanto para o Direito Penal, quanto para a própria sociedade.   

Por sua vez, Fernandes158 ao comentar o “direito penal do risco” e criticando os 

teóricos da Escola de Frankfurt, acrescenta que não se deve buscar o Direito Penal em 

exagero. Assim, o legislador penal – incluo aqui os operadores do direito - deverá 

resistir aos constantes apelos que vem de todos os cantos por maior criminalização. 

É o princípio da insignificância largamente utilizado na seara penal como 

demonstramos acima. Contudo, como veremos adiante, não é aceito nos crimes próprios 

contra a Administração Pública. Mesmo quando os valores são irrelevantes e diante da 

possibilidade de aplicação de outras sanções não penais.  

Aquilo que fere a moral administrativa, os princípios norteadores da boa 

administração pública podem ser sancionados na seara administrativa, disciplinar e civil 

e não necessariamente penal. Por isso, que devemos a partir dos julgados dos tribunais 

superiores e da doutrina indicar os critérios determinantes para a aplicação do princípio 

da insignificância nos crimes próprios contra a Administração Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
156 Ibid., p.167. 
157 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do direito penal, op. cit., p. 58-60. 

158 FERNANDES, Paulo Silva. Globalização, ‘sociedade de risco’ e o futuro do direito penal. 

Coimbra: Livraria Almedina, 2001, p. 73-76.  
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5 CRIMES PRÓPRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA E O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA  

 

 

5.1 Crimes próprios. Classificação 

 

Os crimes podem ser classificados em seus diversos aspectos, dentre estes 

quanto à qualidade do autor, ou seja, se a conduta exige uma determinada qualidade do 

autor ou possa ser a mesma cometida por qualquer pessoa indiscriminadamente. 

Em geral só se exige do autor a capacidade de agir, sendo estes tipos penais 

classificados como crimes comuns. Neste rol se encontram a maioria dos tipos penais, a 

exemplo do homicídio, furto, roubo e lesão corporal, não se exigindo do sujeito ativo 

nenhuma qualidade específica, qualquer pessoa pode cometê-los, desde que seja 

penalmente capaz. A lei a estes se referem de modo genérico.  

Outros tipos penais exigem do sujeito ativo uma qualidade específica. Estes 

tipos são denominados de crimes especiais. Dentre os crimes classificados como 

especiais Bacigalupo
159

 apresenta uma divisão entre crimes especiais próprios e crimes 

especiais impróprios.  

Os crimes especiais próprios são aqueles que somente podem ser cometidos 

“por quem seja juiz ou funcionário público, ficando impune se cometido por alguém 

que não ostente tal qualificação”. Exemplifica com o crime de prevaricação que de fato 

a conduta prevaricante só é típica se for cometida por quem tiver a qualidade de 

funcionário público, sendo assim também na legislação brasileira.  

Enquanto que os crimes especiais impróprios, nas lições do mestre italiano, 

compreendem aqueles em que a qualidade do autor fundamenta uma agravação da pena 

imposta à conduta. Sendo exemplo do mesmo o peculato – se cometido por funcionário 

público – e apropriação indébita – se cometido por sujeito sem a referida qualificação 

ou pelo funcionário público fora de suas funções. 

Enquanto que Aníbal Bruno
160

 classifica o crime, quanto à pessoa do agente, 

em crime comum e crime especial ou próprio. O crime comum é aquele que pode ser 

                                                
159 BACIGALUPO, Enrique, op. cit., p. 213-215. 
160 BRUNO, Aníbal. Direito penal: parte geral, tomo 2º. Rio de Janeiro: Editora Nacional de Direito 

Ltda, 1956, p. 603. 
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cometido por qualquer pessoa. Não há uma qualificação específica que diferencie o 

agente ativo. O crime especial ou próprio exige uma qualificação específica do autor, 

podendo ser de “funcionário público, de militar, de advogado, de médico, etc.”  

No mesmo sentido de Aníbal Bruno é a lição de Heleno Fragoso
161

. A lei não 

se refere, em regra, ao autor da conduta. Com isso, qualquer pessoa poderá cometer a 

conduta vedada. Contudo, casos há em que a lei especifica uma delimitação quanto ao 

sujeito para que o fato seja tido como criminoso. Classifica os crimes que podem ser 

praticados por qualquer pessoa como crimes comuns (delicta communia) e os que 

limitam determinada qualidade ou condição do autor como, crimes especiais ou 

próprios. Inclui outra divisão, os crimes de mão própria que são os que não admitem 

autoria mediata. 

Estas qualidades e situações relativas ao agente podem ser de fato ou jurídicas. 

A primeira se divide em qualidades e situações naturais ou sociais. Apresenta-se como 

exemplo das qualidades e situações naturais: o sexo – o crime de aborto provocado pela 

gestante ou com seu consentimento, previsto no art. 124 do Código Penal - uma 

enfermidade – o crime de perigo de contágio venéreo, previsto no art. 130 do Código 

Penal. Exemplifica-se as qualidades ou situações sociais, as relações de autoridade, 

ofício ou profissão. 

Adotamos a classificação acima do mestre pernambucano, ou seja, 

consideramos todos os tipos elencados no capítulo dos crimes praticados por 

funcionário público contra a Administração Pública, como crimes próprios.   

 

 

5.2 Administração pública e funcionário público. Definições 

 

É possível definir no âmbito do Direito Administrativo, conforme Hely Lopes 

Meirelles
162

, a Administração Pública em dois sentidos: formal e material. No sentido 

formal compreende o conjunto de órgãos formados para a consecução dos objetivos do 

governo. Enquanto, no sentido material é o conjunto de funções necessárias aos serviços 

                                                
161 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 

282-284. 
162 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 22ª ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 

60-61. 
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públicos em geral. Sendo, assim, “todo o aparelhamento do Estado preordenado a 

realização de seus serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas”.  

Na visão constitucionalista, seguindo as lições de José Afonso da Silva
163

, 

“Administração Pública é o conjunto de meios institucionais, materiais, financeiros e 

humanos preordenados à execução das decisões políticas”.   

Como já vimos o sentido jurídico-penal é mais amplo na definição do que vem 

a ser Administração Pública. Alcançando a própria definição de funcionário público
164

 

previsto no Código Penal pátrio que também é abrangente. Senão vejamos. 

A lição de Fernando Henrique Mendes de Almeida
165

 demonstra que a previsão 

originária do Código Penal de 1940 trouxe a resolução de uma grave dúvida na 

definição e abrangência do conceito de funcionário público. Este era até então impreciso 

devido ao conceito formal encontrado nos estatutos de funcionários públicos disperso 

no âmbito de União, dos Estados e Municípios, além da farta e confusa definições da 

doutrina nacional e estrangeira da época.  

Tanto o Código Penal de 1890 como a Consolidação das Leis Penais traziam as 

expressões indefinidas de autoridade, funcionário, empregado, emprego público. 

Contudo, sem clarear o conceito formal administrativo de funcionário e do conceito 

penal. Criava-se um embaraço toda a vez que um delito possivelmente funcional não se 

podia caracterizar desta maneira, devido à imprecisão legal. Isto se acabou a partir do 

advento do art. 327 do Código Penal de 1940.   Este trazia a seguinte redação: 

 

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, 

embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou 

função pública.  

§ Único - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou 

função em entidade paraestatal. 
 

                                                
163 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 

1997, p. 604. 
164 Conforme as lições de Luiz Regis Prado (op. cit. p. 451 e 551-552): “Não há uniformidade entre os 

administrativistas quanto à conceituação de funcionário público e, dentre as várias teorias que o 
explicitam, destacam-se uma ampliativa, que insere em tal conceito o agente que exerce 

profissionalmente uma função pública, ínsita ao ato de império, gestão ou técnica, e outra restritiva, 

definido-o como aquele que exerce um poder de império e cujos atos praticados expressam autoridade, 

ou, no mínimo, certa parcela de discricionariedade na execução de uma norma jurídica. 

“[...] o legislador penal acolheu a noção extensiva de funcionário público, não exigindo do agente nem 

mesmo o exercício profissional ou permanente de função pública, bastando que esse exercício fosse 

transitório, ou mesmo sem remuneração, atinente a cargo, emprego ou função pública.”  
 

165 ALMEIDA, Fernando Henrique Mendes de.  Dos crimes contra a administração pública. São Paulo: 

Saraiva, 1955, p. 156-169. 
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Assim, o conceito de funcionário público não é mais derivado do de 

autoridade, mas o de função pública, este, por sua vez, abrange qualquer atividade do 

Estado que se dirige à satisfação de uma necessidade ou conveniência pública. 

Abrangendo todos os âmbitos de atividades do Estado – executivo, legislativo e 

judiciário. Portanto, “tanto é funcionário público o presidente da República quanto o 

estafeta de Vila de Confins, tanto o senador ou deputado federal quanto o vereador do 

mais humilde Município, tanto o presidente da Suprema corte quanto o mais bisonho 

juiz de paz da hinterlândia”
166

. 

Não abrangia, até então, os serviços públicos explorados pelo processo de 

concessão, nem os prestadores de serviço. Foi com a Lei n. 9.983/2000, acrescentando o 

§1º ao art. 327, que se equiparou a funcionário público, para fins penais os funcionários 

de empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada à Administração Pública.  

   

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, 
embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou 

função pública.  

§ 1º - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou 

função em entidade paraestatal, e quem trabalha para empresa prestadora de 

serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da 

Administração Pública.    

§ 2º - A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes 

previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de 

função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, 

sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo 

poder público. 
 

Neste diapasão, Bitencourt
167

 indica outra elementar típica no conceito de 

equiparação de funcionário público, ou seja, “para a execução de atividade típica da 

Administração Pública”. Exclui-se deste rol o que é tipicamente da iniciativa privada, 

por exemplo, indústria, comércio e serviços em geral. Estaria, exemplificando, contido 

nesta seara o atendimento médico feito a paciente do Sistema Único de Saúde em 

hospital conveniado, isto devido à previsão do art. 194 da Constituição Federal.  

A definição contida no art. 327 quanto à definição do que vem a ser 

funcionário público, mesmo que previsto no capítulo específico que trata dos crimes 

praticados por funcionários públicos contra a administração em geral deve ser 

observado em sua abrangência para todos os outros dispositivos, inclusive para a 

                                                
166 HUNGRIA, Nelson, op. cit., p. 400-402. 
167 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial, v. 5. 2ª ed. São Paulo: 

Saraiva, 2008, p.154. 
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legislação extravagante. Optou o legislador brasileiro em não distinguir entre 

funcionário público e encarregado de um serviço público, como fizeram os italianos
168

. 

 

 

5.3 Crimes próprios contra a administração pública 

 

A denominação “Crimes Contra a Administração Pública”
169

 contida no Título 

XI do nosso Código Penal compreende um conjunto variado de delitos. Até o Código de 

Zanardelli de 1889 - primeiro Código Penal da Itália unificada - não se utilizava com 

frequência esta expressão, à exceção do Código Holandês de 1881 e de alguns outros 

poucos. Antes, Carrara reuniu os tipos com essa objetividade jurídica no título “ 

„Delitos contra a justiça pública‟ ”, sendo seguido por vários autores em sua época.      

Leciona Hungria
170

 que os crimes contra a Administração Pública têm como 

objetividade jurídica a tutela de sua normalidade funcional, probidade, prestígio, 

incolumidade e decoro. No sentido jurídico-penal, que é abrangente, Administração 

Pública é a atividade do Estado na consecução de seus fins no âmbito do Executivo – 

administração pública em sentido estrito – do Legislativo e do Judiciário. Citando Costa 

e Silva, afirma que Administração Pública é o “„conjunto das funções exercidas pelos 

vários órgãos do Estado, em benefício do bem-estar e do desenvolvimento da 

sociedade‟”. Seguindo o pensamento de Goldschmidt de que “‟existem poucos delitos 

penais que não tenham passado pelo estádio do delito administrativo‟”, destaca que 

existe uma identidade essencial entre delito administrativo e delito penal, acrescentando 

que a diferença é quantitativa ou de grau, apenas.     

Os crimes próprios contra a Administração Pública estão elencados no Código 

Penal Brasileiro entre os art. 312 a 327, compreendendo o Capítulo I – Dos Crimes 

                                                
168 COSTA JR., Paulo José da; PAGLIARO, Antonio. Dos crimes contra a administração pública. São 

Paulo: Malheiros, 1999, p.22.  
169

  FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: parte especial. v. II. Rio de Janeiro: Forense, 

1984, p. 380-381. 
170 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao código penal. Rio de Janeiro: Forense. v. 9, 1959, p. 313-320. 

Afirma que “Onde quer que haja o desempenho de um cargo oficial ou o exercício de uma função 

pública, aí poderá ser cometido o específico ilícito penal de quo agitur, seja por aberrante conduta das 

próprias pessoas integrantes na órbita administrativa, isto é, os funcionários públicos (agentes do poder 

público, empregados públicos, intranei), seja pela ação perturbadora de particulares (extranei)”.  

Interroga, mais adiante: “Qual outra diferença, senão de grau, v.g., entre o retardamento culposo de um 

ato de ofício e a prevaricação, entre uma infração fiscal e o descaminho, entre violações de posturas 

municipais e contravenções penais?” (p. 320) 
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Praticados por Funcionário Público Contra a Administração em Geral, do Título XI – 

Dos Crimes Contra a Administração Pública.  

Em muitos dos tipos penais elencados como crimes próprios encontramos 

exemplos de excesso de Direito Penal, ou seja, é este invocado para socorrer situações 

que poderiam ser melhor atendidas pelo direito administrativo disciplinar, pelo direito 

civil ou por medidas políticas, como em casos de improbidade administrativa de menor 

monta. Permite aqui um amplo campo de atuação, acreditamos, para a incidência do 

princípio da insignificância.  

Faremos abaixo um panorama histórico e breves comentários sobre alguns dos 

tipos legais que compõe o elenco dos crimes próprios contra a Administração Pública. 

Aqueles em que sugeriremos ao final uma nova abordagem, ou seja, aplicação do 

princípio da insignificância sempre quando couber, observando os critérios 

determinantes que abordamos mais a frente. 

 

 

5.3.1 Peculato 

 

Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer 

outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do 

cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio: 

Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa. 

§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a 

posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja 

subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe 

proporciona a qualidade de funcionário. 
Peculato culposo 

§ 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem: 

Pena - detenção, de três meses a um ano. 

§ 3º - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à 

sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de 

metade a pena imposta. 

Peculato mediante erro de outrem 

Art. 313 - Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do 

cargo, recebeu por erro de outrem: 

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

 

 

A expressão peculato
171

 foi usada inicialmente para caracterizar o furto de 

coisa do Estado. Comparado, assim, ao crime de sacrilégio previsto no Digesto. O étimo 

da palavra é pecus que quer dizer gado. Refere-se ao tempo em que o gado era utilizado 

                                                
171 ALMEIDA, Fernando Henrique Mendes de, op. cit., p. 11. 
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como moeda de troca. Designou a subtração de moeda do fisco. Posteriormente, veio a 

caracterizar furtos ou apropriação indevida das coisas do Estado.  

Na lição de Hungria
172

 o crime de peculato tem sua gênese no direito romano. 

A subtração de coisa do Estado era chamada de peculatus ou depeculatus. Foi no tempo 

anterior a introdução da moeda, onde os bois e carneiros (pecus) eram e referência de 

riqueza pública. Quando se dava o peculatus acontecia o sacrilegium que era o furto de 

coisa consagrada aos deuses. Pois, a res sacrae e as res publicae não se diferenciavam, 

conforme citação de Mommsen.  

Ao se caracterizar o peculatus se preocupava unicamente como a qualificação 

da coisa se religiosa ou pública, não se distinguia a qualidade do agente que podia ser 

funcionário público ou particular.  Dentre os textos da época, destacamos os que 

Hungria indica por demonstrar uma abrangência significativa e a preocupação dos 

romanos em combater esta conduta.   

 
Pela lei Júlia de peculato se acautela contra quem subtraia, desvie ou 

converta em proveito próprio, ou faça com que outrem subtraia, desvie ou 

converta em seu proveito, o dinheiro pertencente às coisas sagradas, 

religiosas ou públicas, a não ser que a lei o permita; ou contra quem misture 

outro metal na moeda pública de ouro ou prata, ou dolosamente a defraude, 

ou faça com que outrem assim proceda. (Ulpiano). 

[...] 

Pela lei Júlia de residuis se responsabiliza aquele que retém o dinheiro 

público destinado a algum fim, deixando de lhe dar tal destino. (Paulo). 

[...] 

Pela lei Júlia de residuis responde aquele que retém dinheiro público, 
recebido pelo arrendamento, venda, alimentos, ou qualquer outra causa. 

Aquele que recebe dinheiro público para algum uso, e não o empregue neste, 

por esta lei responderá. (Marciano).  
 

No Direito Romano as penas aplicadas ao agente que cometesse o peculato 

eram rigorosas, constituia-se em trabalho nas minas, chegando até a pena de morte no 

período dos imperadores.
173

   

As Ordenações Filipinas, no livro V, título 74, referiam-se aos
174

 “ „oficiais del 

Rei que lhe furtam, ou deixam perder sua fazenda per malicia‟ impondo-lhes a pena 

cominada aos ladrões, além da perda do ofício e do pagamento de anóveas (nove vezes 

o valor da coisa furtada)”. 

                                                
172 HUNGRIA, Nelson, op. cit., p. 332- 333. 
173 COSTA JR., Paulo José da; PAGLIARO, Antonio, op. cit., p. 36. 
174 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: parte especial. v. II, op. cit., p. 389. 
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Entre nós o Código Criminal do Império de 1830,
175

 diferentemente do atual, 

não classificava o peculato como crime estritamente funcional, mas apenas como crime 

que atentava contra a propriedade e o tesouro públicos. Em seu artigo 170 dizia: 

“Apropriar-se o empregado público, consumir extraviar, ou consentir que outrem se 

aproprie, consuma ou extravie, em todo ou em parte, dinheiros ou efeitos públicos, que 

tiver a seu cargo”. Enquanto, no artigo 171 previa punição para quem: “emprestar 

dinheiros ou efeitos públicos, ou fazer pagamentos antes do seu vencimento, não sendo 

para isso legalmente autorizado.” Ao final, no artigo 172, rezava que: 

 

[...] nas mesmas penas dos artigos anteriores incorrerão, e na perda do 

interesse que deviam perceber, os que por qualquer título tiverem a seu cargo 

dinheiros ou efeitos públicos e deles se apropriarem, consumirem, 

extraviarem, ou consentirem que outrem se aproprie, consuma ou extravie, e 

os que os emprestarem, ou fizerem pagamentos antes do tempo, sem 

autorização legal. 

 

O Aviso nº 217 de 21 de maio de 1860 ampliava a abrangência do art.172 ao 

prescrever que: “comete peculato, o indivíduo que extraviar materiais de uma obra 

pública, de que estiver encarregado”. 

Por sua vez, o Código Penal da República de 1890, trazia o peculato como 

crime “contra a ordem e a administração pública”, no artigo 221, incluindo-o dentre os 

crimes próprios. Caracterizando-se em: 

 

[...] subtrair, consumir ou extraviar dinheiro, documentos, efeitos, gêneros, 

ou quaisquer bens pertencentes à fazenda pública, confiados à sua guarda ou 

administração, ou à outrem sobre quem exercer fiscalização em razão de 

ofício; consentir, por qualquer modo, que outrem se aproprie indevidamente 

desses mesmos bens, os extravie ou consuma em uso próprio ou alheio.    

 

Até então os bens tutelados eram exclusivamente os públicos. Só com a edição 

da Lei nº 1785 de 1907, que se ampliou o conceito de peculato, alcançando os bens dos 

particulares sob a guarda do Estado. Logo em seu artigo 1º reza: 

O funcionário público que subtrair ou distrair dinheiros, documentos, títulos 

de créditos, efeitos, gêneros ou bens móveis públicos ou particulares, dos 

quais tenha a guarda ou administração ou o depósito, em razão de seu cargo, 

que este seja gratuito ou remunerado, quer seja temporário ou permanente, 

dará causa a infração, com pena celular e inabilitação para exercer qualquer 

função pública. 

                                                
175 COGAN, Arthur. Crimes contra a administração pública. 1. ed. São Paulo: Editora Juarez de 

Oliveira, 2003, p. 01-03. 
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Neste caso o ressarcimento do prejuízo causado com a restituição do bem, 

excluiria a aplicação da pena de privação da liberdade, restando o perdimento de 

emprego e a impossibilidade de exercer função pública por 12 anos no mínimo e 20 

anos no máximo. 

Atualmente o crime de peculato previsto no diploma penal pátrio em seu art. 

312 e §§, é posto como crime próprio, ou seja, praticado por funcionário público, 

instalando-se dentre os crimes funcionais. A coisa pode ser pública ou de particular. 

Em sua configuração
176

 é o peculato a apropriação indébita qualificada em 

razão do agente, ou seja, praticada por funcionário público em razão de seu ofício, 

“procedendo com abuso do cargo ou infidelidade a este”. A posse prevista no tipo deve 

ser entendida de modo amplo, abrangendo a detenção e a posse indireta (disponibilidade 

sem detenção material ou sem possibilidade de mando sobre a res).
177

    

Na doutrina tradicional o bem jurídico tutelado aqui é a própria Administração 

Pública, notadamente em seu interesse patrimonial e moral. Busca-se proteger duas 

situações distintas, como afirma Bitencourt:
178

 “em primeiro lugar, objetiva garantir o 

bom funcionamento da Administração Pública, bem como o dever do funcionário 

público de conduzir-se com lealdade e probidade; em segundo, visa proteger o 

patrimônio mobiliário do Poder Público”. Ganha destaque a probidade administrativa, 

contudo não podendo afastar a produção de dano patrimonial, por se tratar de crime 

material. 

A consumação do crime de peculato se dá com o dano, nas modalidades de 

apropriação ou desvio, pela diminuição efetiva do patrimônio da administração, ou 

mesmo pela falta de acréscimo ou aumento deste, decorrente da conduta do agente.
179

 O 

                                                
176 HUNGRIA, Nelson, op. cit., p. 334-340. 
177 Em nota Hungria registra fato que ilustra que a posse indireta também pode caracterizar o peculato: 

“Em rumoroso caso levado recentemente à decisão do Supremo Tribunal Federal, foi sustentado que um 

governador não tem a posse dos bens do Estado e, assim, não pode cometer peculato; mas a tese foi, 

como não podia deixar de ser, repelida, tendo sido este o meu pronunciamento: „O governador tem a 

posse dos bens patrimoniais do Estado como um administrador qualquer tem  a posse dos bens 
administrados. Ainda que não possa exercê-la diretamente sobre todos esses bens, exerce-a indiretamente 

ou por intermédio dos auxiliares da Administração Pública, isto é, dos funcionários que lhe são 

hierarquicamente inferiores. Pela lógica do radical ponto de vista do ilustre advogado do paciente, um 

governador não poderia ser sujeito ativo do peculato, nem mesmo quanto ao patrimônio estatal sob sua 

imediata posse. Assim, poderia, impunemente, apropriar-se, digamos, da baixela de prata que integra os 

pertences do palácio governamental. O absurdo da ilação está a evidenciar o desacerto da tese ora 

defendida‟”. (nota de rodapé nº 20).     
178BITENCOURT, Cezar Roberto, v. 5, op. cit., p. 4.  
179

 NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal, v. 4. São Paulo: Saraiva, 1975, p. 236. 
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mesmo ocorre quando o bem é de particular sob a guarda do Estado, bem como no 

peculato-furto e no peculato-estelionato.  

Por ser considerado bem jurídico tutelado nos crimes de peculato a 

Administração Pública, seu patrimônio e moralidade, percebemos, como se viu acima, 

um óbice à aplicação do princípio da insignificância nestes crimes, pois se deve proteger 

a moralidade pública, mesmo que irrelevante seja a lesão patrimonial ocasionada à 

Administração Pública. Visto que qualquer prática em tese de peculato a violaria, 

devendo, por conseguinte, exigir rigor na punição, inclusive recorrendo ao campo penal.  

De antemão, posicionamo-nos contrários a esta solução. Visto acreditar que o 

Direito Penal, neste ponto, só deveria alcançar às condutas que infringissem o 

patrimônio e a moralidade pública com gravosidade, combinando, por assim dizer, a 

tutela destes dois bens jurídicos a um só tempo. 

A consumação do peculato se dá com a concretização da apropriação, desvio, 

furto ou recebimento da coisa móvel. Destacando sempre como característica a 

confiança
180

 posta ao funcionário público por conjunção legal, em razão do cargo que 

ocupa, recebendo o bem em razão do cargo. Assim, é a entrega realizada do bem 

decorrente da “competência ou atribuição funcional. 

Bem esclarece Hungria ao destacar que o peculato é a um só tempo a violação 

do dever funcional e o dano patrimonial provocado ao erário ou ao particular que tem 

seu bem móvel sob os cuidados estatais. Leciona que o peculato é punido menos porque 

seja patrimonialmente lesivo do que pela infidelidade do agente público no desempenho 

de suas obrigações. Contudo, “é absolutamente indispensável à sua configuração o 

advento de concreto dano patrimonial”.  

Este dano material, indispensável para a configuração do crime de peculato, é o 

“desfalque patrimonial sofrido pela administração pública, seja como damnum 

emergens, seja como lucrum cessans, ou como ressarcimento a que estará obrigada, no 

caso de malversação”. Citando autores italianos (Manzini, Altavilla, Maggiore e Nino 

Levi)
 181

 Hungria critica-os por dispensar o dano material para a configuração do delito. 

No que está correto o penalista mineiro.   

                                                
180 BITENCOURT, Cezar Roberto, v.5, op. cit., p. 09-10.  
181 HUNGRIA, Nelson, op. cit., p. 345-346.  
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O peculato é considerado “crime pluriofensivo”
182

, pois a um só tempo fere o 

interesse da imutabilidade de destino do bem público, bem como o interesse de que o 

funcionário público não exerça sua função objetivando alcançar fins diversos do 

pretendido pela Administração Pública.  

É possível também visualizar as modalidades do crime de peculato. 

Inicialmente falamos das modalidades previstas no art. 312. No caput encontramos as 

duas formas de peculato próprio, apropriação e desvio.  

Peculato-apropriação é previsto na primeira parte. Nele o funcionário público 

tem a posse lícita do bem móvel em nome do Estado, alterando seu animus em relação 

ao bem, apropriando-se como se seu fosse. A posse preexiste ao crime. 

O mesmo se dá no peculato-desvio, contudo, aqui há uma destinação diversa 

do bem sob a guarda do funcionário público. 

Peculato-furto, por sua vez, é a previsão do §1º, do art. 312. Não se trata mais 

de apropriação indébita do caput do artigo, mas de furto. No peculato-furto o agente não 

tem sob sua guarda o objeto subtraído, mas devido a facilidade advinda da condição de 

funcionário público, subtrai o bem móvel.  

Peculato-estelionato. É o previsto no art. 313. Consiste no alcance de “dinheiro 

ou outras utilidades mediante a manutenção ou aproveitamento do erro de outrem.” 

Sendo indiferente o motivo do erro. Consuma-se no momento da apropriação.
183

 

O peculato, além das modalidades dolosas acima referidas, admite também o 

modo culposo. É, portanto, interessante destacar a figura do peculato culposo previsto 

no art.312, §2º. O reparo do dano antes do trânsito em julgado da sentença ou do 

acórdão condenatório extingue a punibilidade do funcionário público. Acontecendo, 

posterior a sentença a reparação, a pena é reduzida pela metade. 

O peculato culposo é a conduta praticada por funcionário público que ao faltar 

com o dever de cuidado que era obrigado- agindo com imprudência, negligência ou 

imperícia -, permite que um terceiro pratique o peculato previsto no §1º do art. 312, ou 

seja, “se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o 

subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se 

de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário”. O legislador penal pátrio 

                                                
182 COSTA JR., Paulo José da. Comentários ao código penal. Ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 

992.  
183 HUNGRIA, Nelson, op. cit., p. 353-354. 
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rompeu com o modelo anterior que era do Código Penal Italiano, recebendo influência 

do direito espanhol.
184

 

O que de fato não era comum a criminalização do peculato quando se dava na 

modalidade culposa. Na época de sua previsão, na redação originária do nosso Código 

Penal, entre os europeus apenas o código espanhol trazia previsão semelhante. Foi daí 

que se espalhou para vários códigos criminais da América Latina: Argentina, Bolívia, 

Chile, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Honduras, Peru e El Salvador.
185

  

Acreditamos que neste tipo penal, apesar da postura da jurisprudência contrária 

a aplicação do princípio da insignificância nos crimes próprios contra a Administração 

Pública - como já explicitamos - aos casos ínfimos ou insignificantes que não ofendesse 

em elevado grau o patrimônio, a moralidade e a probidade administrativa poderiam ser 

aplicados o princípio da insignificância para exclusão da tipicidade penal, devendo a 

conduta do agente ser reprimida como ato de improbidade, sofrendo as sanções 

próprias, indo da reparação, multa, até as sanções políticas de inelegibilidade e 

suspensão de direitos políticos. Não precisando movimentar o sistema criminal para 

situações de diminuta relevância.  

 

 

 

 

 

 

                                                
184

 PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro, v. 4, parte especial: art. 289 a 359-H – 4ª ed. 

ver. Atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 321. “[...] depende, para sua 

caracterização, de uma ação dolosa de terceiro. Trata-se, destarte, de um concurso não intencional, já que 

na hipótese o funcionário não atua com vontade de concorrer com a própria ação para a conduta dolosa de 

outrem. [...] Acrescente-se que a conduta culposa do funcionário, ainda que lesiva à Administração 

Pública, é um indiferente penal, caso não esteja ela relacionada à ação dolosa de terceiro. 

Podem ser enfocadas três modalidades de ação delituosa. Na primeira o funcionário, por culpa, 
concorre para a apropriação, o desvio ou a subtração perpetrada por outro funcionário; na segunda, o 

funcionário, por culpa, concorre para que um particular previamente ajustado com outro funcionário 

pratique uma das condutas supra; na terceira, o funcionário, também por culpa, dá causa à subtração 

perpetrada por um particular.  

[...]O delito se consuma no momento em que se concretiza a ação delituosa de outrem. Se o terceiro 

não logra consumar o delito, subsiste o peculato por parte do funcionário público, porque o tipo legal não 

distingue as formas consumadas e tentada.  

[...] Assevere-se, contudo, que a extinção da punibilidade, em tal caso, não constitui óbice à aplicação 

das sanções disciplinares pertinentes ao caso concreto.” (p. 322-323). 

 
185 HUNGRIA, Nelson, op. cit., p. 351. 
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5.3.2 Emprego irregular de verbas ou de rendas públicas 

 

Art. 315 - Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida 
em lei: 

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. 

 

Os Códigos anteriores não tratavam deste delito, sendo também algo inspirado 

pelo Código Penal Espanhol, que vigorava na época. Aqui não há dano patrimonial à 

Administração Pública, já que as verbas ou rendas são aplicadas visando interesse dos 

entes públicos, o que há é uma desconformidade com a legislação orçamentária. Se 

houver interesse particular atendido pelo desvio, é caso de peculato e não de emprego 

irregular.
186

 

Como visto o Código Penal Espanhol não influenciou apenas o nosso código 

punitivo, mas muitos outros na América Latina à época, a exemplo da Argentina, 

Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, Guatemala, Honduras, Panamá, Peru e El Salvador. 

Com esta previsão o legislador visa proteger a correta aplicação dos dinheiros públicos, 

impedindo que se dê preferência a um serviço em detrimento de outro, sem a devida 

previsão legal.  

Dentre as possíveis definições, pode-se dizer que “verba é o dinheiro destinado 

a serviço público e renda é todo o dinheiro da Fazenda Pública.”
187

 Há, nestes termos, 

duas modalidades do tipo: emprego irregular de verbas e emprego irregular de rendas. 

Diferentemente do peculato, aqui o agente não busca a locupletação para si ou para 

outrem em desfavor da Administração Pública, mas desloca a utilização das verbas ou 

rendas públicas para outra atividade da própria Administração. Mesmo sendo de alguma 

forma indiretamente beneficiado o agente, não se altera a caracterização do delito.
188

   

Bem jurídico protegido é o interesse público em sua formatação ampla. O 

funcionário público deve observar a lei e a ela se submeter. Não se discute se sua ação 

foi justa ou apropriada, se foi dirigida a propósitos ou fins “honestos”, ou, mesmo, que 

houve maior racionalidade do modo de aplicar as verbas ou rendas públicas que foram 

                                                
186 Ibid., p. 356-357.  
187 COGAN, Arthur, op. cit., p. 31. 
188 HUNGRIA, Nelson, op. cit., p. 357. Exemplifica o tipo sob comento, esclarecendo: “Assim, v. g., o 

prefeito que lança mão da verba destinada à construção de uma ponte rural, para aplicá-la na construção 

de uma praça onde tem a sua casa de residência, incorre nas penas do art. 315, e não nas do art. 312.”  
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de fato desviadas de sua finalidade legal. De qualquer modo o que se prevê e tutela é o 

cumprimento da lei de fins orçamentários.
189

  

Para outros, o bem jurídico protegido é o patrimônio da Administração Pública 

e a probidade administrativa, o bom desempenho das atividades da administração e a 

indispensável moralidade para com a coisa pública e, num plano secundário, o 

patrimônio particular.
190

 

A configuração deste tipo penal exige a existência de uma legislação 

orçamentário-financeira que estabeleça a destinação da respectiva verba ou renda 

pública empregada indevidamente. A princípio não há necessidade para sua adequação a 

existência de dano patrimonial para a Administração Pública. Pois, o que foi 

diversamente aplicado fica no âmbito da própria Administração.
191

 

Aqui, o agente é aquele que tem a disponibilidade das rendas ou verbas 

públicas, abrangendo os respectivos chefes do executivo, seus auxiliares e dirigentes da 

administração indireta.
192

 Bem como aqueles que disponham do erário como seus 

administradores no âmbito dos outros poderes e similares.    

Acreditamos que também neste tipo penal os casos de pequenos ou 

insignificantes desvios que não ofendesse em elevado grau a moralidade e probidade 

pública poderia ser aplicado o princípio da insignificância para exclusão da tipicidade 

penal, devendo a conduta do agente ser reprimida como ato de improbidade, sofrendo as 

sanções próprias, indo da reparação, multa, até as sanções políticas de inelegibilidade e 

suspensão de direitos políticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
189 ALMEIDA, Fernando Henrique Mendes de, op. cit., p. 43-44. 
190 BITENCOURT, Cezar Roberto, v. 5, op. cit., p. 54-55.  
191 Ibid., p. 56-57. 
192 COSTA JR., Paulo José da; PAGLIARO, Antonio, op. cit., p. 79. 
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5.3.3 Prevaricação 

 

Art. 319 - Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou 

praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou 

sentimento pessoal: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

 

Conforme Hungria
193

 esta expressão tem origem latina praevaricatio que na 

peça de Horácio – Sátira III – tinha o sentido de designar aquele que tinha pernas tortas. 

Praevaricator é aquele que anda por caminhos incorretos, aquele que assumindo uma 

causa favoreceria a outra parte, aquele que trai a própria causa. Modernamente pode 

denominar aquele que se torna infiel ao próprio cargo que exerce. 

Ainda na perspectiva histórica, Hungria comenta que o Código francês de 

1830, denominando de forfaiture, descrevia prevaricação como qualquer ato de um 

funcionário público que trai seus deveres para com a Administração Pública, servindo-

se para fins ilícitos.  

O Código gregoriano afirmava que cometeria o crime qualquer magistrado ou 

empregado que prevarica no exercício de suas atribuições por dinheiro, ou outra 

torpeza. O Código sardo de 1859 chamava de prevaricazione o que os franceses 

chamavam de forfaiture.  

Ente nós surge a expressão no Código de 1830, imprimindo à prevaricação um 

sinal particular ou específico, combatendo a imprecisão da codificação francesa. Para se 

caracterizar a prevaricação era necessário que a violação do dever funcional tivesse uma 

motivação psicológica, ou seja, “a afeição, o ódio, a contemplação ou o interesse 

pessoal”. Esta característica de interesse ou sentimento pessoal se manteve nas redações 

do Código de 1890, até a nossa codificação atual. 

A prevaricação se caracteriza pela infidelidade ao dever funcional, o 

descumprimento das obrigações motivado por sentimentos e interesses pessoais, 

violando. Pois, “o sentimento do funcionário público não pode ser outro senão o do 

dever cumprido e o de fazer cumprir os mandamentos legais”.
194

 

Diferentemente de outros crimes funcionais, na prevaricação o agente não 

busca uma retribuição do particular, visa especificamente à busca de um interesse ou 

sentimento dele mesmo, o que é denominado por alguns de “autocorrupção própria”. 

                                                
193 HUNGRIA, Nelson, op. cit., p. 375-377.  
194 BITENCOURT, Cezar Roberto, v. 5, op. cit., p. 99. 
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Entendendo-se por sentimento pessoal a emoção, a paixão, a afeição, a simpatia, o 

amor, a piedade, o ódio, o ânimo de vingança, a subserviência, a disputa política, dentre 

outros, independentemente da motivação. E por interesse pessoal tudo que for de 

natureza material ou moral.
195

  

Tem como bem jurídico penalmente tutelado a normalidade do funcionamento 

da Administração Pública, protegendo a efetivação dos seus fins. Pois, deve o 

funcionário público se comportar para cumprir bem seu ofício com lealdade e 

fidelidade, afastando de sentimentos ou afeições diversas a este fim. 

Também aqui se poderia fazer incidir o princípio da insignificância no caso 

concreto, quando pouco ou insignificantemente for atingida a Administração Pública, 

deixando a cargo do direito disciplinar sua reprimenda. 

 

 

5.3.4 Condescendência criminosa 

 

Art. 320 - Deixar o funcionário, por indulgência, de responsabilizar 

subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte 

competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente: 

Pena - detenção, de quinze dias a um mês, ou multa. 

 

Ao realizar observações preliminares quanto ao tipo previsto no art. 320, 

Fernando Henrique Mendes de Almeida
196

 destaca três pontos que considera relevantes. 

Primeiro, que o tipo é uma forma de conivência através da omissão, conectado com fato 

delituoso anterior cometido por outro funcionário. Segundo, o crime analisado emerge 

de figura típica de direito disciplinar. Terceiro, por fim, a conivência pode ser forma 

obscura de co-autoria.  

Para Hungria
197

 é a condescendência criminosa uma modalidade de 

prevaricação que ganhou destaque por suas características, recebendo menor severidade 

punitiva. Citando Martins Teixeira, afirma que o menor rigor se dá devido ao 

constrangimento da lei obrigar colegas a indicar as falhas cometidas entre eles. Há uma 

“causa psicológica” que surge como elementar do crime, a indulgência que se apresenta 

                                                
195 COSTA JR., Paulo José da; PAGLIARO, Antonio, op. cit., p. 134-138.  
196 Fernando Henrique Mendes de Almeida, p. 101. No mesmo sentido de que o tipo origina-se do direito 

disciplinar, Luiz Regis Prado afirma: “Saliente-se que a figura delitiva em exame origina-se do direito 

disciplinar ínsito à atividade funcional do agente público, alcançando todo o seu comportamento 

circunscrito à função por ele exercida.” (p. 403)  
197 HUNGRIA, Nelson, op. cit., p. 380-382. 
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por “condescendência, brandura, clemência, complacência, tolerância, disposição para 

perdoar erros e culpas alheios”. Enquanto o elemento material do tipo é omissão de 

responsabilizar, quando competente, o inferior hierárquico por sua infração. Ou de 

comunicar o fato a autoridade competente, quando não tiver competência para isso.   

Neste mesmo sentido é o entendimento de Prado, ao afirmar que constitui uma 

modalidade de prevaricação, sendo tratada separadamente para dar menor destaque por 

entender o legislador ser a conduta de menor expressividade que a prevista no art. 319. 

Condescendência criminosa é a omissão praticada pelo funcionário público que, movido 

pelo sentimento de clemência e de tolerância, deixa de responsabilizar inferior 

hierárquico que cometeu infração (administrativa e/ou criminal) no exercício do cargo 

ou não efetua a devida comunicação à autoridade competente para puní-lo.
198

 

O bem jurídico protegido é a Administração Pública, notadamente a sua 

moralidade e probidade administrativa, protegendo a probidade da função pública, sua 

respeitabilidade e integridade dos funcionários públicos. Obriga os funcionários 

públicos de nível mais elevado corrigir e responsabilizar os seus subalternos.
199

  

Aqui repetimos os comentários quanto à prevaricação e ao peculato, ou seja, se 

poderia fazer incidir o princípio da insignificância no caso concreto, quando pouco ou 

insignificantemente for atingida a Administração Pública, deixando a cargo do direito 

disciplinar sua reprimenda. 

 

 

5.3.5 Advocacia administrativa 

 

Art. 321. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a 
Administração Pública, valendo-se da qualidade de funcionário: 

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.  

Parágrafo único. Se o interesse é ilegítimo: 

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, além da multa. 

 

Não havia previsão anterior, sendo uma inovação do legislador de 1940. É 

conduta de funcionário público que se valendo desta qualidade, vem patrocinar interesse 

privado perante a Administração Pública.
200

 

                                                
198 PRADO, Luiz Regis, op. cit., p. 403-404.  
199 BITENCOURT, Cezar Roberto, v. 5, op. cit., p. 115. 
200 PRADO, Luiz Regis, op. cit., p. 409. 



102 

 

Antes de sua inclusão no Código Penal de 1940, a advocacia administrativa era 

considerada um ilícito administrativo ou falta disciplinar.
201

 A ação do funcionário é de 

patrocinar, não apenas em sua repartição, entidade ou órgão de origem, mas em 

qualquer espaço da Administração Pública, desde que se vala das facilidades por ser 

funcionário público, ou seja, do acesso e camaradagem entre os colegas. 

O crime se consume com o primeiro ato de patrocínio, a solicitação de favor ao 

interesse alheio, aqui não importa o resultado, ou seja, se a solicitação foi ou não 

atendida, bem como se é ou não legítimo o interesse. Se o interesse não for legítimo 

leva a qualificação do tipo. 

Aqui também se visa proteger a Administração Pública, destacadamente sua 

moralidade e probidade, elegendo-os a categoria de bem jurídico tutelado. Não sendo 

lícito ao funcionário público, no exercício de suas funções, buscar satisfação de 

interesse privado, próprio ou de terceiro. A sua caracterização se dá com a defesa desses 

interesses estranhos ao ofício público.
202

     

Também é possível a aplicação do princípio da insignificância quando em tese 

nos deparamos com este tipo legal, pois quando de pequena repercussão a conduta do 

funcionário público que não levou a um desequilíbrio das relações entre Administração 

Pública e sociedade, não há porque mover todo o sistema criminal para algo que pode 

de modo muito mais efetivo ser reprimido no âmbito disciplinar administrativo.  

 

 

5.3.6 Abandono de função 

 

Art. 323. Abandonar cargo público, fora dos casos permitidos em lei: 
Pena – detenção, de 15 (quinze) dias a 1 (um) mês, ou multa. 

§1º. Se do fato resulta prejuízo público: 

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 

§2º. Se o fato ocorre em lugar compreendido na faixa de fronteira: 

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 
 

Encontramos antecedentes deste crime
203

 entre os italianos em 1889 e no 

Código Rocco. Diferentemente do legislador italiano, o legislador brasileiro não incluiu 

o dano ao serviço público como elementar do tipo, apenas como qualificadora.  

                                                
201 HUNGRIA, Nelson, op. cit., p. 383-384. 
202 BITENCOURT, Cezar Roberto, v. 5, op. cit., p. 119-120. 
203  PRADO, Luiz Regis, op. cit., op. cit., p. 421.  
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No Brasil a figura do abandono de função remonta ao Código de 1830. 

Prevendo três “graus”, variando o quantum da pena de acordo com a gravidade da 

conduta do mínimo de um ano de suspensão do emprego e multa e o máximo de três 

anos e multa. O Código de 1890 mitigou as penas e abandonou a gradação, 

estabelecendo como é modernamente o mínimo e máximo da pena para melhor 

dosagem da pena pelo julgador.
204

   

Hungria diz que o abandono de função no Direito Penal comum corresponde a 

deserção do Direito Penal militar, exigindo-se para sua configuração a acefalia do cargo, 

ou seja, a não existência ou ocasional ausência de substituto para a função abandonada. 

Com isso, afasta-se possíveis comparações com o abandono de emprego previsto nos 

estatutos dos servidores – aqui o que importa é o lapso temporal, lá o que importa é a 

acefalia. 
205

 

Consideramos, como dissemos ao comentar os tipos penais anteriores que é 

possível a aplicação do princípio da insignificância quando em tese nos deparamos com 

este tipo legal, pois quando de pequena repercussão a conduta do funcionário público 

que não levou a um desequilíbrio das relações entre Administração Pública e sociedade, 

não há porque mover todo o sistema criminal para algo que pode de modo muito mais 

efetivo ser reprimido no âmbito disciplinar administrativo. Diferentemente se o caso 

trouxer por sua peculiaridade algum risco concreto ou de perigo para a sociedade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
204 BITENCOURT, Cezar Roberto, v. 5, op. cit., p. 131-132. 
205 HUNGRIA, op. cit., p. 391. 
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6 TUTELA PENAL DOS BENS JURÍDICOS NOS CRIMES 

PRÓPRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA 

 

  

6.1 Bem jurídico tutelado 

 

Ao descrever a importância da constituição conceitual do bem jurídico para o 

Direito Penal, Zaffaroni
206

 constata que o legislador aprecia alguns entes da vida social, 

trazendo para o direito os mais significativos. Dentre estes os que mais afetam a 

convivência social recebe uma proteção diferenciada. Este rol é formado por bens 

jurídicos de alta relevância, por isso, são tutelados pelo Direito Penal e sua violação é 

retribuída por uma pena penal. 

Assim, só há uma conduta típica se houver afetação ao bem jurídico mesmo 

admitindo – como o faz o mestre argentino - ser o delito algo muito maior que somente 

uma ofensa a um bem jurídico penalmente tutelado caracterizaria. Ganhando o bem 

jurídico o status de conceito central da teoria do tipo. 

Na busca de uma definição afirma Zaffaroni: “que bien jurídico penalmente 

tutelado es la relación de disponibilidad de un individuo con un objeto, protegida por el 

Estado, que revela su interés mediante la tipificación penal de conductas que le 

afectan.”  

Para Roxin
207

 a fronteira para a intervenção penal surge da função social que 

deve cumprir o Direito Penal. Com a concepção do contrato social, o cidadão transfere 

para o legislador as atribuições para a intervenção penal, apenas nos casos estritamente 

necessários para a boa, livre e pacífica convivência social. A todo este aparato o 

professor alemão denomina de bem jurídico. Define, por fim, que bens jurídicos são as 

“circunstâncias reais dadas ou finalidades necessárias para uma vida segura e livre, que 

garanta todos os direitos humanos e civis de cada um na sociedade ou para o 

funcionamento de um sistema estatal que se baseia nestes objetivos.”    

                                                

206 ZAFFARONI, Eugenio Rául. Manual de derecho penal. 5. ed. Buenos Aires: Ediar, 1986, p. 389. 

 

207 ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do direito penal. Porto Alegre: Livraria 

do Advogado, 2006, p. 16-19. 
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Ao avaliar a relação existente entre política criminal e injusto Bustos 

Ramirez
208

 enfatiza que é o conceito de bem jurídico que vai unir os dois termos, 

trazendo conteúdo material ao injusto, apresentando sua substância. Deve, pois, haver a 

um só tempo atividade e ofensa real, ato e resultado provido de desvalor para 

caracterizar o injusto. A tipicidade ganha conteúdo a partir do ato com desvalor, por sua 

vez, a antijuridicidade se municia de conteúdo com o desvalor do resultado.     

Parafraseando Feuerbach, afirma Cornejo
209

 quem excede os limites das 

liberdades jurídicas comete uma lesão jurídica ou uma injúria. Inspirado no Contrato 

Social de Rousseau, estabelece-se o pacto social, cada um se une a todos, garantindo-se 

a igualdade e a liberdade. 

Como sistema de controle social não é qualquer conduta que pode ser 

alcançada pelo Direito Penal, apenas aquelas dirigidas a lesionar um bem jurídico 

relevante penalmente, legitimando a intervenção do Estado. Contudo, não é qualquer 

lesão que justificaria a intervenção estatal no âmbito do Direito Penal, mas apenas 

aquela de maior relevância.
210

 

Assim, é legítimo afirmar que nem todos os bens são jurídicos e que nem todos 

os bens jurídicos são tutelados pelo Direito Penal. Daí vem à discussão entorno do 

caráter fragmentário e subsidiário, voltando-se a tutela a bens específicos, por certo os 

mais caros à civilidade, sendo esta apreciação de fundamental importância para a 

solução dos delitos de bagatela.
211

 E para a própria aplicação do princípio da 

insignificância e sua justificação.  

A tutela penal dos bens jurídicos, reação contra as condutas violadoras de bens 

jurídicos de extrema relevância, leva estas a não receberem uma mera reprimenda civil, 

administrativa ou política, por sorte serem reconhecidas como atentatórias da própria 

harmonia e ordem necessária para a convivência social humana.  

O princípio da insignificância se funda na ausência de uma lesão significativa 

ao bem jurídico protegido pela norma punitiva penal. Por ser inexpressiva a lesão ao 

                                                
208

 BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Política criminal e injusto. Revista de Direito Penal. Rio de Janeiro: 

Forense, n. 30, p. 38-54, jul. dez., 1980. 
209 CORNEJO, Abel. Teoría de la insignificancia. Buenos Aires: Ad hoc, 1997, p. 40-41. 
 

210Ibid., p. 50-52. 
211 BARALDI, Carlos Ismar, op. cit., p. 34. 
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bem jurídico protegido não caracteriza uma efetiva ofensa, por sua vez, não caracteriza 

a conduta como um fato típico. Portanto, não há que se falar em crime.
212

 

Quando a afetação do bem jurídico é insignificante, ou não afeta o núcleo 

deste, ou se afasta tangencialmente ao fim buscado pela norma, há uma exclusão do 

âmbito de alcance da norma de proteção, caracterizando atipicidade da conduta. 

Inscrevendo-se, assim, a conduta no rol do que é abarcado pelo “princípio da 

bagatela”.
213

  

Se o ataque ao bem jurídico não se toma em dimensão grave, torna-se ilegítimo 

a imposição do Direito Penal, reservado este apenas as graves violações. Se esta 

conduta atentatória ao bem jurídico é reprimida suficientemente por outros ramos do 

direito, consequentemente menos danoso à liberdade individual, não se justifica 

constitucionalmente uma intervenção do Direito Penal.
214

   

Neste contexto é que a conceituação de tipicidade conglobante se encontra com 

a do princípio da insignificância. Como bem leciona Zaffaroni
215

 a pouco tempo se 

observou que para se caracterizar a tipicidade penal – diferentemente da mera tipicidade 

legal, necessidade de um aspecto material – é necessário apresentar a conduta alguma 

gravidade, visto que afetações mínimas ao bem jurídico não se apresenta capaz de tal 

feito. Assim, a insignificância da afetação ao bem jurídico exclui a tipicidade. A 

insignificância surge à luz da finalidade geral da ordem jurídica. Pois, o ordenamento 

jurídico visa proteger a coexistência social, evitando “la guerra civil (la guerra de todos 

contra todos)”.   

É bem jurídico o valor objetivo que a norma se propõe a proteger. O Direito 

Penal elege como sua missão a tutela do bem jurídico, daí adquirindo legitimidade, 

                                                
212 LUISI, Luiz. O princípio da insignificância e o pretório excelso. Boletim IBCCrim. São Paulo: 

IBCCRIM, ano 6, n. 63, p. 227, fev./1998. 
213 VIRGOLINI, Julio E. S. El art.31 de la ley de vinos y un caso de aplicación del princípio de 

insignificancia en la afectación del bien jurídico. Doctrina Penal. Buenos Aires: Depalma, nºs 25 a 28, 

1984, p. 347.  O autor traz o que chama de exemplos clássicos de aplicação do princípio de bagatela: “el 

hurto de una cerilla, las propinas de uso a los servidores públicos, las momentáneas privaciones de 

libertad como las del conductor de trasporte público que no detiene el vehículo en la parada requerida 

por el pasajero o la del que estaciona su coche de manera que impide la salida de otros, la lesión 

consistente en arrancar un cabello, y otros casos en los cuales es evidente que la finalidad de la norma 

en cada caso no pretende abarcar dichos supuestos, y en los que la imposición de la pena prevista supera 

largamente una mínima pretensión de proporcionalidad entre el injusto y la pena.”   
214 SANTOS, Lycurgo de Castro, op cit., p. 200. 
215 ZAFFARONI, Eugenio Rául. Manual de derecho penal, op. cit., p. 474-475. 
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deixando seu passado de instrumento do arbítrio estatal, passando a ser garantidor da 

pessoa, da sociedade e do seu direito à liberdade. 
216

 

Contudo, o direito penal não outorga uma proteção absoluta aos bens jurídicos. 

Assim, a fragmentariedade e a subsidiariedade indicam esta relativização. O que é 

previsto em abstrato como ilícito, pode no concreto ser considerado como sem 

dignidade e significação jurídico penal. 
217

 

Após constatar a natureza subsidiária do Direito Penal, Roxin
218

 conclui que só 

se podem punir as lesões aos bens jurídicos quando “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”. Só devendo ser utilizado o Direito Penal em último lugar, 

ou seja, nada mais possa recompor e garantir a harmonia social, o Direito Penal como 

ultima ratio.      

Quando é irrelevante a lesão ao bem jurídico protegido é injustificável a 

aplicação de uma pena. Assim, deve-se excluir a tipicidade em caso de danos de pouca 

importância.
219

 Ou melhor, a irrelevância ou insignificância não deve ser aferida 

simplesmente pela importância do bem jurídico tutelado, mas deve-se observar o “grau 

de sua intensidade [...] a extensão da lesão produzida”.
220

 

Devemos compreender bem jurídico numa perspectiva de limitação do poder 

punitivo do Estado, permitindo a punição a aquelas condutas que lesionam ou colocam 

em risco o bem jurídico, restritivamente. Pois, a norma penal tem função específica, ou 

seja, a de proteger o bem jurídico relevante.  

Trazemos a colação a lição de Ricardo de Brito Freitas:
221

 

 

Quando o comportamento desviante atinge ou ameaça atingir bens jurídicos 

de elevadíssima importância e, por isso mesmo, carente de uma maior 

proteção, é o Direito Penal o ramo do Direito encarregado de zelar pela sua 

integridade. Isto se explica pela natureza da sanção penal, dotada de um 

caráter mais gravoso que a sanção civil ou administrativa. 

  

                                                
216 BRANDÃO, Cláudio. Teoria jurídica do crime. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 7-8. 

217 QUEIROZ, Paulo de Souza. Do caráter subsidiário do direito penal: lineamentos para um direito 

penal mínimo, p. 95-97. 
218 ROXIN, Claus. Problemas fundamentais do direito penal. op. cit., p. 28. 

219  PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro, v. 1, parte geral, arts. 1º a 120. 5. ed. rev. 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 154. 
220 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral, v. 1. 15. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010, p. 51. 
221 FREITAS, Ricardo de Brito A. P, op. cit., p. 164. 
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Portanto, quando o que deve ser tutelado não se encontra neste rol de bens 

jurídicos de tão alto grau de relevo para a convivência social e a própria manutenção da 

ordem pública, mesmo assim, necessita de reprimenda mais branda, devem-se convocar 

outros ramos do Direito que possam a um só tempo punir e não extrapolar a 

proporcionalidade e, por conseguinte, a razoabilidade.  

 

 

6.2 Jurisprudência nacional. O equívoco do não reconhecimento do princípio da 

insignificância 

 

A jurisprudência dos tribunais superiores tem se posicionado em regra contra a 

aceitação do princípio da insignificância quando o bem jurídico tutelado é a 

Administração Pública nos crimes próprios. 

Iremos aqui trazer a colação alguns destes julgados. 

 

HC 167.515/SP 

Ministra Laurita Vaz. 

PENAL. PECULATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 

INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 

1. Segundo o entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção desta 

Corte Superior de Justiça, é inaplicável o princípio da insignificância aos 
crimes contra a Administração Pública, pois, nesses casos, a norma penal 

busca resguardar não somente o aspecto patrimonial, mas a moral 

administrativa, o que torna inviável a afirmação do desinteresse estatal à sua 

repressão. 

2. Ordem denegada. (STJ, 2010a). 

 

Neste Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça de São 

Paulo, o paciente foi condenado por crime de peculato – art. 312 do Código Penal - a 

pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, 

substituída a primeira por penas restritivas de direito, ou seja, prestação de serviços à 

comunidade e prestação pecuniária. 

O paciente, funcionário da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - 

CPTM, alegou no writ a atipicidade de sua conduta uma vez que os produtos que foram 

subtraídos avaliados em R$ 130,00 (cento e trinta reais) – duas luminárias de alumínio e 

fios de cobre – eram de valor insignificante. Afirmando que “os produtos, apesar de 

imprestáveis, foram totalmente recuperados, não havendo qualquer prejuízo para a 

CTPM. Sendo assim, a vítima não sofreu prejuízo econômico algum, seja por ser 
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irrisório o valor dos produtos, seja porque estes foram recuperados e devolvidos.” Com 

isso requer o reconhecimento do princípio da insignificância para afastar a tipicidade da 

conduta. 

Em seu voto, seguido unanimemente por seus pares, a Ministra Relatora 

Laurita Vaz decidiu pela não concessão da ordem. Justificando que o entendimento das 

turmas daquela Corte é pela inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes 

contra a Administração Pública, mesmo que seja o valor da lesão ínfimo, acreditando 

que nestes tipos penais a tutela ao bem jurídico não se volta isoladamente a proteção do 

patrimônio, mas protege também a “moral administrativa, o que torna inviável a 

afirmação do desinteresse estatal à sua repressão.” 

Como já afirmamos defendemos a aplicação do princípio da insignificância nos 

crimes próprios contra a Administração Pública em casos como este. Serve-nos o caso 

em tela como um bom exemplo de se fazer funcionar o sistema criminal sem motivação 

substancial. Aqui poderia ser posto outros ramos do Direito que atuariam com mais 

desenvoltura. Por ser um caso de ínfimo valor que de fato não aflige o patrimônio da 

Administração Pública e não ofende em elevado grau a moralidade e probidade pública, 

demonstra a não configuração da tipicidade penal. Devendo a conduta de o agente ser 

reprimida disciplinarmente. 

 A título de exemplo, do que foi acima referido, trazemos decisões da 5ª Turma 

do Superior Tribunal de Justiça que apreciou casos de gestores públicos que atentaram 

contra a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) e Decreto-lei 

nº 201/67 que trata de crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores. Onde se 

admite a condenação de prefeitos municipais, independentemente do valor desviado ou 

apropriado.  

 

REsp 617.491/PE 

Ministro Felix Fischer 

[...] Constitui, em tese crime, a realização pelo Prefeito de despesas com 

doações a pessoas físicas, sem, contudo, lei especifica que autorizasse tal ato, 

o que contraria o disposto no art. 26 da LC 101/2000. 

Recurso provido. (STJ, 2004a, p. 315)  

 

O Ministério Público de Pernambuco interpôs o ora examinado Recurso 

Especial nº 617.491, contra acórdão do Tribunal de Justiça de nosso Estado que rejeitou 

denúncia contra o prefeito do município de Angelim.  

A denúncia indicava os crimes de responsabilidade de prefeito, previsto no 

Decreto-lei nº 201/67, art. 1º, inciso I - “apropriar-se de bens ou rendas públicas, ou 
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desviá-los em proveito próprio ou alheio”, V -  “ordenar ou efetuar despesas não 

autorizadas por lei, ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes, 

XIV – “Negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir 

ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à 

autoridade competente.” 

O acórdão guerreado teve a seguinte ementa: “Ação Originária contra Prefeito. 

Ausência de conduta típica, por sua insignificância e falta de elemento do tipo, impõe a 

rejeição da denúncia. Por maioria dos votos.” 

Transcrevemos abaixo, buscando clarear o contexto, o voto que norteou a 

maioria dos membros do Tribunal de Justiça de Pernambuco: 

 

[...] chego ao entendimento de que não pode subsistir a denúncia, porque não 

vislumbro crime em tese. Constato que o Chefe do Poder Executivo 

Municipal agiu dentro dos dogmas Constitucionais, a teor do art. 3º da 

Constituição Cidadã, procurando minimizar as desigualdades sociais, 

promovendo a solidariedade àqueles jogados à pobreza e à marginalização, 

mesmo indo de encontro com a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 Ressalto que as doações visaram dois fins precípuos: atender pessoas 
necessitadas de documento,  o que é um atendimento de primeira 

necessidade, considerando-se que para trabalhar ou para estudar, 

documentação é ferramenta imprescindível, e a compra de medicamentos, 

beneficiando pessoas sem condições econômicas. Assim, entendo que não 

houve desvio de verbas públicas, visando proveito próprio ou alheio, porque 

a conduta fora direcionada a socorrer pessoas desprotegidas no tocante a 

necessidades prementes, e não houve nenhum lucro com a minguada doação 

individual, na sua generalidade, em torno de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 

conforme recibos dentro do processo. 

 Na ação do Prefeito não encontro a concepção de lucro, vantagem, 

proveito, circunstância elementar do tipo denunciado. Portanto, ausente um 
dos elementos do tipo penal (proveito alheio) ele não se perfaz. E, assim, não 

há crime em tese.  

 Ressalta-se, ainda, que o valor total das doações fora de R$ 7.701,62 

(sete mil, setecentos e um reais e sessenta e dois centavos), insignificante 

diante da finalidade a que se propôs. 

  Com esses fundamentos, voto pela rejeição da denúncia, a teor da art. 

43, inciso I do CPP, por entender que não há acusação de crime em tese. 

 

 

Por sua vez, o voto vencido destoou do voto majoritário por considerar que o 

valor total seria significante para a economia municipal e “porque não me parece 

possível a adoção do princípio da insignificância para afastar a tipicidade de crimes 

contra a Administração Pública”. Com este voto o Ministro Relator fundamentou sua 

decisão. Deu-se provimento a recurso, determinando o recebimento da denúncia.  
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Noutra decisão o Superior Tribunal de Justiça repete o entendimento que vem 

demonstrar a sua consolidação. 

Pet 1301/MS 

Ministro José Arnaldo da Fonseca 

[...] Inaplicabilidade do princípio da insignificância, seja pela impropriedade 

da via eleita, seja porque não se pode ter como insignificante o desvio de 

bens públicos levado a cabo por Prefeito Municipal, que, no exercício de suas 
funções, deve obediência aos mandamentos legais e constitucionais, 

notadamente ao princípio da moralidade pública. (STJ, 2001, p. 315). 

 

Neste caso o prefeito foi condenado a dois anos de reclusão por desvio de bens 

públicos, ou seja, três mesas e um jogo de estofados, e ficou inabilitado pelo prazo de 

cinco anos para o exercício de cargo ou função pública, alega dentre outras coisas e 

devolução dos móveis e a insignificância do valor dos objetos.    

Cremos que em casos como este teriam melhor resolução se fosse utilizado 

plenamente a Lei de Improbidade e suas respectivas medidas civis e políticas. 

Afastando de fato o Direito Penal que só seria aplicado para situações de maior relevo 

social para uma reprimenda mais severa. 

No mesmo sentido são as decisões do Supremo Tribunal Federal. 

Exemplificamos abaixo. 

HC 85.184 / RS  

Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO 

EMENTA 

HABEAS CORPUS - JUSTA CAUSA. A concessão de ordem baseada em 

conclusão sobre a ausência de justa causa surge no âmbito da 
excepcionalidade maior, somente cabendo se os fatos narrados não 

consubstanciarem crime. 

CRIME - REGÊNCIA - DECRETO-LEI. Aprecia-se o aspecto formal 

referente a previsão de crime a partir do quadro constitucional existente. 

Valia do Decreto-Lei nº 201/67 ante a Carta da República à época vigente. 

CRIME - INSIGNIFICÂNCIA MATERIAL - DECRETO-LEI Nº 201/67. O 

Decreto-Lei nº 201/67 está voltado não apenas à proteção do patrimônio 

público como também da moral administrativa, pelo que não há como 

agasalhar a óptica do crime de bagatela. (STF, 2005, p. 26). 

 

O Habeas Corpus acima, apreciado pelo STF, combate ato do Superior 

Tribunal de Justiça que decidiu, dentre outros pontos levantados, pela não aplicação do 

princípio da insignificância e o cabimento da persecução criminal, condenando o 

paciente pelo crime de peculato de uso. Este prefeito de um município gaúcho teria 

determinado a funcionários da municipalidade, beneficiados pelo pagamento de diárias 

e utilizando de veículos públicos, fortemente armados, fossem até outro município, 
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visando prestar solidariedade a seu correligionário político que teria tido sua 

propriedade rural invadida por membros de movimento social. 

Ao apreciar o Habeas Corpus o Ministro Relator Marco Aurélio afirmou que 

quanto à insignificância o objeto jurídico protegido pelo Decreto-lei nº 201/67 não é 

apenas o patrimônio público, mas também a moral administrativa.  

É de se observar que neste ponto não caminha bem a Egrégia Corte ao não 

diferenciar crime da responsabilidade civil e política do gestor. A Lei Complementar nº 

101/2000 regula o comportamento fiscal e financeiro dos entes estatais, mas não cria 

tipos penais para os gestores que a desobedecerem.  

Estes comportamentos desviantes, toda vez que fossem irrelevantes quanto à 

ofensa ao bem penalmente tutelado, deveria ser tratado como comportamento ímprobo 

dos agentes o que os conduziriam a sanções civis e políticas, nunca a sanções penais. 

Neste caso se aplicaria a Lei de Improbidade (Lei nº 8.429/92), estando os agentes 

públicos ímprobos submetidos à previsão do art. 11, ou seja, sanções por “atos de 

improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública”.  

Não apenas nos casos envolvendo gestores públicos os tribunais superiores têm 

se posicionado contra a aplicação do princípio da insignificância nos crimes cometidos 

por funcionários públicos contra a Administração Pública. Até mesmo em casos de 

menor relevância isto se dá.   

Para melhor ilustrar a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, 

inaplicando o princípio da insignificância nos crimes próprios contra a Administração 

Pública, trazemos a colação mais outros dois julgados que passamos a analisar. 

O primeiro trata de um Habeas Corpus apreciado pela Sexta Turma. 

HC 50863/PE 

Ministro Hélio Quaglia Barbosa 

[...] 1. A missão do Direito Penal moderno consiste em tutelar os bens 

jurídicos mais relevantes. Em decorrência disso, a intervenção penal deve ter 

o caráter fragmentário, protegendo apenas os bens jurídicos mais importantes 

e em casos de lesões de maior gravidade. 

2. O princípio da insignificância, como derivação necessária do princípio da 

intervenção mínima do Direito Penal, busca afastar de sua seara as condutas 
que, embora típicas, não produzam efetiva lesão ao bem jurídico protegido 

pela norma penal incriminadora. 

3. Trata-se, na hipótese, de crime em que o bem jurídico tutelado é a 

Administração Pública, tornando irrelevante considerar a apreensão de 70 

bilhetes de metrô, com vista a desqualificar a conduta, pois o valor do 

resultado não se mostra desprezível, porquanto a norma busca resguardar não 

somente o aspecto patrimonial, mas moral da Administração. 

4. Ordem denegada (STJ, 2006, p. 216). 
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No caso em tela foi encontrada a funcionária do metrô do Recife, repassando 

para outra pessoa estranha a administração desta empresa setenta bilhetes de integração 

ônibus/metro. O valor dos mesmos era de aproximadamente R$ 60,00 (sessenta reais). 

Tenta alcançar o trancamento da ação penal, alegando a insignificância da lesão. 

Em seu voto o Ministro Relator Hélio Quaglia Barbosa que julgou incabível a 

concessão de habeas corpus com fundamento no princípio da insignificância devido a 

quantidade de bilhetes subtraídos, ou seja, 70 (setenta). Defende, ainda, que este 

princípio só deve ser utilizado quando da conjunção de requisitos objetivos e subjetivos. 

Mais adiante afirma que no caso o bem jurídico a ser tutelado é a Administração 

Pública, o que irrelevante o próprio valor da coisa subtraída para desqualificar a 

conduta, pois a norma visa tutelar também a moral da Administrativa.  

Conclui dizendo que “a conduta da denunciada revelou a quebra do dever de 

fidelidade para com a Administração Pública, sendo, assim, incabível aplicar o princípio 

da insignificância, ante o desvalor da conduta que lesou o dever de probidade do 

funcionário público.”   

O segundo trata de um Recurso Especial apreciado pela Quinta Turma do 

Superior Tribunal de Justiça. 

 
REsp 655.946/DF 

Ministra Laurita Vaz 

[...] 1. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes contra a 

Administração Pública, ainda que o valor da lesão possa ser considerado 

ínfimo, porque a norma busca resguardar não somente o aspecto patrimonial, 

mas a moral administrativa, o que torna inviável a afirmação do desinteresse 

estatal à sua repressão.  

2. Precedentes desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal.  

3. Recurso provido para determinar o prosseguimento da ação penal. (STJ, 

2007, p. 273). 

   

Este Recurso Especial foi interposto pelo Ministério Público Federal contra 

Acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que promoveu trancamento da ação 

por meio de Habeas Corpus. O autor teria se apropriado, mediante falsificação, de 

vales-transportes, no valor de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), de um colega de trabalho. 

O TRF da 1ª Região concedeu a ordem alegando ser o valor de pequena monta e o 

mesmo ter sido ressarcido ao servidor prejudicado antes do recebimento da denúncia. 

Verificou, também, ter sido o autor penalizado na seara administrativa.  

Decisões como estas se repetem. No Habeas Corpus nº 115.562/SC, noutra vez 

se posiciona o Superior Tribunal de Justiça contra a aplicação do princípio da 
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insignificância no âmbito dos crimes próprios contra a Administração Pública. Nos 

termos que se seguem: 

 

Habeas Corpus. Peculato. Bens avaliados em R$ 50,00: Inaplicabilidade do 

princípio da insignificância. Bem jurídico tutelado: Administração Púlbica. 

Precedentes da 3ª Seção do STJ. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 

Ordem denegada. 
A 3ª Seção desta Corte possui jurisprudência pacífica sobre a inaplicabilidade 

do princípio da insignificância nos crimes contra a Administração Pública, 

pois não se busca resguardar apenas o aspecto patrimonial, mas 

principalmente a moral administrativa. 

Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (STJ, 2010). 

 

Neste caso o habeas corpus foi impetrado para combater acórdão do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região que manteve a condenação do paciente a pena de 2 anos 

de reclusão, substituída por duas restritivas de direito, pelo crime de peculato. O 

servidor da Universidade Federal de Santa Catarina que trabalhava no setor de depósito 

foi acusado de ter subtraído livros da editora daquela autarquia federal. O que fez 

durante dois meses, repassava para terceiros que os vendia. Contudo, com ele foi 

encontrado apenas dois volumes, avaliados em R$ 50,00 (cinquenta reais). 

Sustentou em sua defesa que o valor do dano ao patrimônio público teria sido 

irrisório, pugnou pela aplicação do princípio da insignificância. 

Em seu voto que ao dar provimento ao recurso determinou o prosseguimento 

da ação penal, a Ministra Relatora Laurita Vaz destaca que o “princípio da bagatela, ou 

do desinteresse penal, consectário do corolário da intervenção mínima” pode ser 

aplicado desde que haja parcimônia nas condutas desprovidas de tipicidade penal que 

não interessam ao ordenamento jurídico. Alegando precedentes daquela Corte, afirma 

que  

Com efeito, é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes contra a 

Administração Pública, ainda que o valor da lesão possa ser considerado 

ínfimo, porque a norma busca resguardar não somente o aspecto patrimonial, 

mas a moral administrativa, o que torna inviável a afirmação do desinteresse 

estatal à sua repressão. 

 

Nestes dois últimos casos, como nos anteriormente citados, o Superior Tribunal 

de Justiça vem consolidando o entendimento de que não se deve reconhecer o princípio 

da insignificância nos crimes próprios contra a Administração Pública, especialmente 

nos crimes de peculato. Toma como fundamentação que ao se defender a Administração 

Pública nestes crimes não se refere apenas à preocupação de cunho patrimonial, mas 

realça a tutela da moral da Administração Pública. 
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É imprescindível se verificar o custo do delito. Deve-se analisar o custo 

econômico e social da criminalização de algumas condutas, pois poderá ser alto e de 

nenhuma serventia para a sociedade.
222

 

Como já destacamos e fundamentamos acima, discordamos deste 

entendimento, visto que o funcionário poderá ser alcançado por sanções não penais o 

que garantirá a punição ao mau funcionário, até mesmo com sanção de caráter político, 

como se dá no reconhecimento dos atos de improbidade em seu extremo. 

Defendemos que se deve compor o dano patrimonial e a ofensa a moralidade 

da Administração Pública para se caracterizar a conduta como penalmente relevante. 

Contudo, acreditamos que noutros casos específicos, mesmo que o valor material seja 

ínfimo, não deve o judiciário se socorrer do princípio da insignificância devido ao alto 

grau de reprovabilidade da conduta.  

É evidente que a singeleza da ofensa ao bem jurídico tutelado não se mede por 

sua valoração econômica, desaconselhando acertadamente em alguns casos a aplicação 

do princípio da insignificância. A título ilustrativo passamos a analisar o HC 

104.787/RJ apreciado pelo Supremo Tribunal Federal que teve como relator o Ministro 

Ayres Brito.  

Habeas Corpus. 
Crime militar. Peculato-furto. Munições de armamento de uso restrito das 

forças armadas. Inaplicabilidade do postulado da insignificância.  

[...] 

1. O princípio da insignificância é vetor interpretativo do tipo penal, tendo 

por escopo restringir a qualificação de condutas que se traduzam em ínfima 

lesão ao bem jurídico nele (tipo penal) albergado. Tal forma de interpretação 

insere-se num quadro de válida medida de política criminal, visando, para 

além da descarcerização, ao descongestionamento da Justiça Penal, que deve 

ocupar-se apenas das infrações tidas por socialmente mais graves. 

2. Numa visão humanitária do Direito Penal, então, é de se prestigiar esse 

princípio da tolerância, que, se bem aplicado, não chega a estimular a ideia de 
impunidade. Ao tempo que se verificam patentes a necessidade e a utilidade 

do princípio da insignificância é imprescindível que aplicação se dê de 

maneira criteriosa, contribuindo sempre tendo em conta a realidade brasileira, 

para evitar que a atuação estatal vá além dos limites do razoável na proteção 

do interesse público.     

3. No caso, os pacientes, militares em atividade, subtraíram munições de 

armamentos de uso restrito das Forças Armadas, sendo parte da munição 

vendida a terceiro. Donde a impossibilidade de se acatar a tese da irrelevância 

jurídico-penal da conduta. 

[...] 

Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (STF, 2011, p. 
117). 
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Neste caso, os pacientes eram militares e estavam exercendo suas atividades 

num Centro de Instrução de Operações Especiais. Aproveitaram das facilidades do 

cargo e por estarem auxiliando as instruções de tiro, subtraíram para si o quantitativo de 

“316 (trezentos e dezesseis) cartuchos calibre 5.56 mm M1; um cartucho calibre 7,62 

mm e um estojo de cartucho de calibre 9 mm Simunition.” 

Em seu voto o Ministro Relator Ayres Britto acentua que no caso em tela se 

foca em saber se a conduta dos pacientes se respalda ou não de relevância penal. Se no 

caso concreto há ou não autorização à aplicação do princípio da insignificância. A 

controvérsia se volta em saber se o ato de se apoderar dos objetos acima referidos, 

avaliados em R$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais), no âmbito de uma unidade 

militar e se fazendo valer da condição especial de acesso aos mesmos, por ser militar e 

auxiliar da específica instrução miliciana. Deve-se ou não considerar a conduta 

alcançada pela conceituação de infração de bagatela, ao ponto de excluir sua tipicidade 

e, consequentemente, afastar o ius puniendi estatal. 

Observa o relator, acertadamente, que não se pode visualizar apenas o valor da 

coisa subtraída e sua composição com a moral administrativa, mas aponta outros 

critérios de determinação para aplicação do princípio da insignificância, ou seja, o grau 

de reprovabilidade da conduta e a segurança da coletividade. Assim, reflete que  

 

[...] na concreta situação dos autos, o que se tem é conduta imbricada com 

bens jurídicos situados na esfera da hierarquia e da disciplina militar e da 
segurança da coletividade [...] ainda que o valor das munições seja de 

pequena monta, obsta a pretensão do impetrante o fato de que o crime de 

peculato não se constitui, apenas, em lesão de cunho patrimonial [...] o que 

faz a conduta dos pacientes ultrapassar os domínios da singela 

patrimonialidade pública. 

  

Neste contexto, onde, apesar do pequeno valor econômico do bem e, por 

consequência, uma mínima lesão ao patrimônio público, deparamo-nos com uma grave 

situação de desequilíbrio social e um atentado à segurança da comunidade, ou seja, a 

venda ou circulação ilegal de munição. Casos desta monta, de fato, afastam a 

possibilidade de se reconhecer a aplicação do princípio da insignificância. Caminhando 

bem, neste ponto, o Supremo Tribunal Federal. 

Recentemente, já na finalização da presente pesquisa, ao julgar o Habeas 

Corpus nº 104.286 – SP, o Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, reconheceu 

a aplicação do princípio da insignificância para trancar ação contra ex-prefeito 

condenado pela pratica do crime previsto no art. 1º, II, do Decreto-Lei nº201/1967.      
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7 CRITÉRIOS DETERMINANTES PARA APLICAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NOS CRIMES PRÓPRIOS 

CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 

Após o estudo empreendido ao longo desta pesquisa é possível observar que o 

interprete e o legislador - este em boa medida no instante da elaboração das leis penais – 

deveriam levar em conta alguns aspectos diferenciadores quanto à conduta do e o 

resultado que imporiam a aplicação do princípio da insignificância.    

Podemos agora enumerar quatro critérios que combinados norteiam a aplicação 

do princípio da insignificância, o que chamamos de critérios determinantes gerais para 

sua aplicação e que deve também servir para os crimes próprios contra a Administração 

Pública, devido o seu caráter de aplicabilidade geral.  

São os que se seguem: 

 

 

A – VERIFICAR A DESPROPORCIONALIDADE ENTRE CONDUTA, 

RESULTADO PRODUZIDO E A SANÇÃO PENAL PREVISTA 

 

Como já afirmamos anteriormente há uma estreita relação entre o princípio da 

insignificância e o princípio da proporcionalidade. Acreditamos que o princípio da 

proporcionalidade deve ser tomado como princípio de limitação funcional do Direito 

Penal, nas palavras de Baratta, o princípio da proporcionalidade concreta, observando o 

custo social da pena e seus efeitos, conforme a referência que fizemos no item 2.6.  

Deve também a proporcionalidade ser observada em abstrato, ou seja, pelo 

próprio parlamento quando da formulação da lei penal para se adequar a realidade 

social, não produzindo excessos que devem ser evitados já no nascedouro da norma.  

A aplicação do princípio da proporcionalidade se dá em vários ramos do 

direito, inclusive no direito processual penal. Deve também ser observado no âmbito do 

direito material, notadamente no Direito Penal como mecanismo justificador para o 

reconhecimento do princípio da insignificância.  

Assim, se a reprimenda penal for demasiada para solução e punição de 

condutas não desejadas pelo sistema jurídico, outros ramos do direito deverão ser 
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chamados, garantindo a um só tempo uma repressão equilibrada, a não sensação de 

impunidade e dignidade mais elevada ao próprio Direito Penal que só será convocado 

para situações de maior gravidade. 

Defendemos que a solução correta é excluir a tipicidade penal do fato em casos 

de desproporcionalidade entre a conduta em tese delitiva e as consequências decorrentes 

e as medidas de cunho penal, aplicando-se o princípio da insignificância com esta 

fundamentação. 

 

 

B - OBSERVAR EXCLUSIVAMENTE OS ASPECTOS OBJETIVOS REFERENTES 

À INFRAÇÃO EM TESE PRATICADA E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

 

O julgador ao apreciar o cabimento de se aplicar o princípio da insignificância 

deve afastar os critérios pessoais do agente – reincidência, desajuste social ou 

comportamental, antecedentes. Seu interesse deve se lastrar no fato objetivo praticado e 

de suas consequências para a desarmonização da convivência em sociedade, buscando a 

tipicidade ou não do caso investigado.  

Pois, o fato realmente insignificante guarda apenas uma aparência de 

tipicidade, não sendo materialmente típico, como afirmado nesta pesquisa. Se for assim 

- como de fato deve ser - não seria razoável atribuir a alguém o cometimento de fato 

delituoso quando materialmente não se observa a tipicidade, argumentando a partir de 

aspectos pessoais do agente. A conduta guarda uma mera imagem formal delitiva.  

Admitimos que qualquer impedimento ao reconhecimento do princípio da 

insignificância com argumentos de que o autor não é merecedor devido sua vida 

pregressa, construindo a partir disto outro princípio, ou seja, o princípio da irrelevância 

penal do fato, conforme expusemos no item 4.2, parece-nos equivocado.  

Por isso, se admitíssemos nos casos que ora tratamos a apreciação de aspectos 

pessoais para caracterizar o crime – ou um dos seus elementos, a tipicidade - 

afastaríamos o fato por si e estaríamos diante de um Direito Penal do autor, violando, 

assim, todo cabedal liberal do ordenamento jurídico para um Estado de Direito.   
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C – OCORRER MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA PELA 

INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO CAUSADA AO BEM JURÍDICO 

PENALMENTE TUTELADO 

 

É a ofensa ou perigo de ofensa ao bem juridicamente tutelado que materializa o 

crime, sendo um elemento de limitação da intervenção penal. Apresenta uma função 

político-criminal de que só há crime se o fato for verdadeira ou potencialmente 

ofensivo, que não seja a conduta um indiferente ao Direito Penal.  

O princípio da lesividade ou ofensividade prega que não há crime quando a 

ofensa é tão ínfima que não merece ser combatida pelo Direito Penal, devido ao 

pequeno e insignificante dano produzido ao bem jurídico tutelado. 

Isto toma como fundamentação o que Hassemer chama de teoria da danosidade 

social, conforme tratamos no item 2.3. Pois, nem todas as lesões ao bem jurídico devem 

ser acudidas pelo Direito Penal. A reprimenda penal só se dá quando a lesão adquire um 

caráter de socialmente danoso. 

Com isso, o princípio da insignificância se impõe fundado no princípio da 

lesividade nos casos em que o bem jurídico tutelado não for lesionado ao ponto de criar 

um desconforto social. 

 

 

D – INEXISTIR ATENTADO À SEGURANÇA DA COLETIVIDADE OU 

OFENSIVIDADE SIGNIFICATIVA À INTEGRIDADE DA ORDEM SOCIAL  

 

Aqui não se trata de um bem jurídico imediato, mas mediato. Ou seja, não estar 

em jogo a proteção a um determinado bem jurídico que a norma penal visa tutelar de 

maneira imediata. Trata-se do interesse da própria coletividade, num sentido ampliado. 

Segue o mesmo fundamento da danosidade social acima referido, mas com 

uma abrangência maior. Um bom exemplo é o que tratamos no item 6.2, o caso do 

militar que subtraiu uma pequena quantidade de munição. O bem jurídico patrimonial 

da União por certo não foi lesionado, até mesmo este sentimento de moralidade pública 

poderia ser superado se considerarmos a necessidade de combinar estes dois elementos 

para compor o peculato previsto na legislação penal castrense, ou seja, ofensa ao 

patrimônio e a moralidade pública. 

Neste caso o militar ao subtrair e revender a munição estar pondo em perigo a 

própria segurança da coletividade, merecendo, por isso, a reprimenda máxima, traduzida 
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pelo Direito Penal. Não sendo possível em situações como esta a aplicação do princípio 

da insignificância. 

O Direito Penal tutela os valores e interesses mais caros de uma determinada 

sociedade. Não ocorrendo uma danosidade social se deve aplicar o princípio da 

insignificância. Verifica-se que nem toda lesão deve ser reprimida pelo Direito Penal. 

Apenas deve ser socorrido pelo Direito Penal o que for socialmente danoso em grau 

significativo. É o que podemos também denominar como uma ausência de 

periculosidade social da ação ou não atentado à segurança da coletividade que se 

apresenta como justificadora da aplicação do princípio da insignificância. 
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CONCLUSÃO: APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA NOS CRIMES PRÓPRIOS CONTRA A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
 

O reconhecimento da insignificância como princípio constitucional do Direito 

Penal hodierno e sua aplicação nos crimes próprios contra a Administração Pública, não 

traz instabilidade jurídica ou atentado contra a segurança jurídica, como apregoam 

alguns.  

Ao contrário, a adoção do princípio da insignificância leva a concretização dos 

princípios norteadores do Direito Penal, ou seja, da legalidade, intervenção mínima, 

lesividade, humanidade, culpabilidade e da proporcionalidade. Exclui as questões de 

menor gravidade que não mereçam a reprimenda criminal. 

Visto que, na apreciação do caso concreto, o julgador poderá se valer, 

inclusive, dos outros ramos do direito para responder a demanda e punir o funcionário 

público que incorra em conduta inapropriada. Afasta-se a tipicidade penal. Porém, à luz 

dos fatos, justificar-se-ia, por exemplo: a demissão por justa causa, a demissão a bem do 

serviço público, a condenação civil e a condenação por improbidade administrativa e 

suas sanções civis e políticas.  

Não se pode excluir da apreciação a necessidade de prudência e parcimônia do 

julgador na aplicação do princípio da insignificância, tomando em conjunto com o 

princípio da intervenção mínima e da adequação social. Numa perspectiva de que o 

Direito Penal deve se ater a questões de relevo, sendo situado como de fato a ultima 

ratio.   

Concluímos que a partir dos critérios determinantes indicados no Capítulo 7, 

que combinados devem conduzir ao reconhecimento do princípio da insignificância - ou 

seja: verificar a desproporcionalidade entre conduta e resultado produzido e a sanção 

penal prevista; observar exclusivamente os aspectos objetivos referentes à infração em 

tese praticada e suas consequências; ocorrer mínima ofensividade da conduta pela 

inexpressividade da lesão causada ao bem jurídico penalmente tutelado; inexistir 

atentado à segurança da coletividade ou ofensividade significativa à integridade da 

ordem social - todos os tipos penais poderiam ser alcançados.  
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Notadamente, no caso objeto desta nossa investigação, destacamos os crimes 

em tese de peculato, emprego irregular de verbas ou de rendas públicas, prevaricação, 

condescendência criminosa, advocacia administrativa e abandono de função, conforme 

elencado no item 5.3, que dentro desta combinação de critérios também se submeteriam 

ao reconhecimento do princípio da insignificância.   

Ao longo desta pesquisa abordamos o surgimento do princípio da 

insignificância, onde, após uma retrospectiva dos brocardos romanos minima non curat 

praetor, ou minimis non curat praetor ou, ainda, minimis praetor non curat, concluímos 

que contemporaneamente o multirreferido princípio, inclusive com a denominação 

conhecida, foi concedido por Roxin. Classificando-o como princípio regulativo para a 

definição geral do injusto. 

Constatamos que a propalada crise do Direito Penal não se restringe a este 

ramo da ciência do Direito, mas é uma crise do próprio conhecimento humano e das 

relações culturalmente instituídas. É a expressão crise usada para justificar as 

deficiências dos próprios sistemas, sendo comum se falar em crise do capitalismo, dos 

serviços públicos e, inclusive, do sistema criminal.  

No Direito Penal a expressão crise ganha contornos dramáticos. Ao mesmo 

tempo em que alguns setores defendem maior expansão da reprimenda penal, o Direito 

Penal inicia uma tendência de descrédito. Pois, ao ser chamado a socorrer tão diverso 

leque de acontecimentos, demonstra a sua impotência de a tudo atender e solucionar.  

Sendo este fenômeno digno de maior estudo por parte dos penalistas. Não 

militamos pelas teorias abolicionistas, mas acreditamos que o Direito Penal deve ser 

posto como ultima ratio, garantindo seu status de controle e de proteção dos bens 

jurídicos mais relevantes.  

Apresentamos os princípios que acreditamos fundamentar o princípio da 

insignificância. Sendo eles: o princípio da legalidade, o princípio da intervenção 

mínima, o princípio da lesividade, o princípio da humanidade, o princípio da 

culpabilidade e o princípio da proporcionalidade. 

Iniciamos o elenco com o princípio da legalidade em suas quatro funções: 

nullum crimem, nulla poena sine lege praevia; nullum crimem nulla poena sine lege 

scripta; nullum crimem nulla poena sine lege stricta; nullum crimem nulla poena sine 

lege certa. Consideramos ser o princípio da legalidade o mais relevante bastião dos 

direitos fundamentais. É o garante das liberdades públicas. Não pode o Estado impor 
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pena ou atribuir determinada conduta como sendo criminosa sem uma previsão legal 

precedente, destacando-se como corolário das revoluções liberais que sacudiram o 

mundo a partir do Século XVIII. 

O princípio da intervenção mínima, dentro deste mesmo contexto das garantias, 

demonstra que se deve respeitar o caráter de subsidiariedade e fragmentariedade. Isto é, 

não são todos os bens jurídicos que devem receber a tutela do Direito Penal. Deve este 

ser chamado à proteção dos bens jurídicos mais caros à sociedade e a própria 

manutenção da ordem social.  

O princípio da lesividade apresenta o condão da relevância da lesão. Estas que 

forem ínfimas ao ponto de não trazerem significativa danosidade social, não devem ser 

tratadas com a reprimenda criminal.  

O princípio da humanidade conota o respeito que deve ter o Estado em relação 

ao ser humano, independentemente do que este tenha praticado. Acreditamos que 

também este deva ser elencado como princípio fundante do princípio da insignificância 

devido o seu caráter de garantidor dos direitos humanos.  

O princípio da culpabilidade expresso em nullum crimen sine culpa realça 

sobremaneira o princípio da insignificância. Pois, visto como fundamento da pena a 

culpabilidade afasta da reprimenda penal aqueles casos em que não se atende aos 

requisitos de reprovabilidade sobre o autor do fato. Uma das consequências dos critérios 

que elencamos para o reconhecimento do princípio da insignificância é o grau de 

reprovabilidade do autor da conduta. 

O princípio da proporcionalidade a partir da análise do caso concreto justifica 

também o reconhecimento do princípio da insignificância. Ao proibir o excesso, reza 

um equilíbrio entre reprimenda, resultado e conduta do agente. 

Acreditamos que a aplicação do princípio da insignificância afasta a tipicidade 

da conduta. Tomamos a tipicidade em seu aspecto material. Mesmo que a referida 

conduta traga uma aparência de tipicidade, ou seja, uma tipicidade formal, deve-se 

avaliar se materialmente é a conduta típica. Investiga-se a conduta e se esta traz 

substancial lesão ao bem jurídico tutelado, tal situação não se confirmando estaremos 

diante a um caso expresso de incidência do princípio da insignificância.  

Constatamos que o princípio em estudo é amplamente utilizado e aceito pela 

jurisprudência nacional. Foi em 1988 que o Supremo Tribunal Federal ao apreciar um 

caso de lesão corporal provocada em acidente de trânsito se pronunciou pela primeira 
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vez pela aplicação do princípio da insignificância. Alegou-se à época que instaurar 

processo para caso tão irrelevante levaria a uma sobrecarga às Varas Criminais do país. 

A pesquisa que trouxe alguns julgados dos tribunais superiores, notadamente, 

do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, demonstrando a 

aplicabilidade do princípio em sua maioria para afastar a tipicidade do fato. No que 

consideramos acertado. O reconhecimento do princípio da insignificância conduz a 

atipicidade do fato em seu aspecto material, como afirmamos acima. 

A nossa investigação também indicou que parte da jurisprudência mais atual 

tem defendido a necessidade de se abordar outras aspectos além da irrelevância do 

resultado. Seria outro princípio, o da irrelevância penal do fato. Este verificaria todas as 

circunstâncias do fato, inclusive questões pessoais do agente, seus antecedentes, 

conduta social, motivação da conduta, dentre outros. Só se afastaria a tipicidade se todos 

estes elementos estiverem compostos. Discordamos desta compreensão. 

Defendemos, ao indicar os critérios determinantes para o reconhecimento do 

princípio da insignificância que se deve observar exclusivamente os aspectos objetivos 

referentes à infração em tese praticada e suas consequências. Ou seja, o julgador ao 

apreciar o cabimento de se aplicar o princípio da insignificância deve afastar os critérios 

pessoais do agente – reincidência, desajuste social ou comportamental, antecedentes.  

O que deve ser apreciado é o fato objetivo praticado e as suas consequências 

para o conjunto da sociedade. Justificamos a partir da tipicidade material. Pois, casos 

assim apenas guardam uma aparência de tipicidade, como referido ao longo da pesquisa. 

Se admitíssemos diferentemente estaríamos prestigiando um Direito Penal do Autor, 

matriz de um Estado de exceção, violador de um Estado Democrático de Direito. 

Defendemos, inclusive, que na fase pré-processual seria possível ao Delegado 

de Polícia reconhecer e aplicar o princípio da insignificância. Evidente que não é 

admissível o arquivamento nos cartórios das Delegacias destes procedimentos, nem 

mesmo numa reforma na legislação processual penal. Deveria ser encaminhado um 

relatório circunstanciado ao juiz competente que apreciaria, submetendo ao crivo do 

Ministério Público. Se homologado o procedimento seria arquivado. Caso contrário, a 

apuração se daria.  

Como vimos ao longo desta pesquisa, o Superior Tribunal de Justiça e o 

Supremo Tribunal Federal têm consolidado equivocadamente o não reconhecimento do 

princípio da insignificância quando se trata de crime próprio contra a Administração 
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Pública. Argumenta-se que não é apenas o patrimônio público que está em pauta, mas a 

probidade e o dever de fidelidade do funcionário público para com a administração.  

O óbice para o reconhecimento do princípio da insignificância estaria 

exatamente nesta composição do bem jurídico tutelado pelo Direito Penal nos crimes 

próprios contra a Administração Pública. Tanto o patrimônio, quanto a moralidade 

pública devem ser observados como objeto de tutela.  

Não discordamos que, dentre os deveres do funcionário público e de seus 

assemelhados estão com extremo relevo o dever do agir probo e o dever de fidelidade 

com o encargo público. Inclusive, concordamos que condutas desviantes mereçam a 

reprimenda criminal, quando esta se apresentar como solução.  

Contudo, como já destacamos, defendemos que haja uma combinação de 

critérios que, se acontecerem abrirão no caso concreto a possibilidade da aplicação do 

multirreferido princípio. O patrimônio e a moralidade pública devem ser ofendidos 

significativamente. Se não ocorrer isto, outras medidas não criminais poderão reprimir a 

conduta.    

O Supremo Tribunal Federal, conforme as decisões que estudamos no item 4.2, 

já vem se posicionando recentemente a favor da aplicação do princípio da 

insignificância nos crimes em tese de peculato na seara militar, reconhecendo a 

atipicidade da conduta e sugerindo punição de caráter disciplinar. Acredita-se que isto 

marca o início da aplicação também para as condutas praticadas pelos funcionários 

públicos civis. 
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