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RESUMO 

 
O presente estudo monográfico teve como finalidade analisar o princípio da 

insignificância aplicado ao direito penal, verificando assim o seu conceito, fatos 

históricos, sua aplicabilidade e ainda a sua relação com outros princípios. Por fim, vale 

evidenciar que tal princípio atua de forma limitadora no que tange a tipicidade da 

esfera penal, devendo ser respeitado os requisitos, é certo que o crime de bagatela 

não se encontra previsão expressa na legislação penal brasileira, sendo a sua 

essência de construção doutrinária e jurisprudencial, que tem delimitado as condutas 

tidas como insignificantes, sob a ótica de um direito penal insignificante. 

Palavras chave: princípio da insignificância; ordenamento jurídico; bagatela. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema abordado tem como impacto o princípio da insignificância ou 

Princípio da Bagatela no aspecto penal aplicado no nosso ordenamento jurídico 

brasileiro, será abordado de forma simples e objetiva elencando como o seu 

surgimento, história seus benefícios e malefícios ante a sua aplicabilidade.  

A história deste princípio tem como origem o pós segunda guerra mundial 

que era onde na Europa havia pequenos furtos, que não tinham um potencial ofensivo 

de grande relevância, foi assim que houve a necessidade de uma dosagem na 

aplicação das penas como uma forma de proteção. 

 

Este princípio é uma forma de estabelecer limites para a tipificação penal, 

onde ele reduz o índice de incidência, portanto é analisado matérias diversas ao bem 

jurídico tutelado, onde sua aplicação fica definida ao fato concreto do tipo penal. 

O princípio da insignificância este bastante presente na jurisprudência, que 

são tipificados como uma conduta que não tem por intenção de causar dano a alguém. 

 

Diante de tal fato deve-se levar em consideração a questão do desvalor da 

conduta em propositura ao que é causado ao outrem, além disso deve-se considerar 

a questão das circunstancias, personalidades e consequência dos atos cometidos. 

 

Salienta-se assim, que existem na jurisprudência algumas aplicações de 

tais princípios, mas é inquestionável que exista uma lesão quando se trate de algo 

que não tenha relevância ou tenha um valor insignificante, como por exemplo é o caso 

de um pai de família que furta um pão para matar a fome de um filho. 

 

Neste sentido, quem se torna a vítima é o condutor da ação que não tinha 

outra via a não ser praticar tal delito para assim conseguir sobreviver, devendo 

destacar que este pai de família é a principal vítima de um governo que promove 

políticas públicas ineficazes. 

 

Mas tal, principio ainda é questionável dentro do ordenamento jurídico 

sobre a sua real aplicabilidade nos tribunais, sobre como deve ser reconhecida a 
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conduta de ter a intenção ou não de causar prejuízos a alguém, ou ainda quais as 

circunstâncias e condições os quais o engloba. 

 

Por fim, tal princípio é utilizado como uma tese de defesa dentro do ramo 

do Direito Penal, como forma de justificativa de proteção ao acusado que na verdade 

encontra-se em posição de vítima, devido as deficiências sociais que existem no país. 
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1. DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA 

 

O presente capitulo tem como finalidade fazer uma abordagem sobre o conceito 

do princípio da insignificância, apontando o contexto histórico e a natureza jurídica, e 

por fim foi feita uma associação do princípio da insignificância com os crimes de 

pequeno furto. 

 

1.1 HISTÓRICO 

 

O princípio da insignificância é fundamentado no direito romano, que tem como 

essência em seu significado que: O comandante não cuidou das pequenas coisas, 

que vem do termo minis non curatpraetor, de forma bem sucinta isso tinha como 

abrangência o não cuidado dos chefes de poder da época em relação aos problemas 

populacionais, sendo evidente o descaso (GOMES, 2013). 

 

Deste modo, vale dizer sobre o princípio da insignificância: 

 
[...]originário do Direito Romano, e de cunho civilista, tal princípio 
funda-se no conhecimento brocardo de minimis non curatpraetor. Em 
1964 acabou sendo introduzido no sistema penal por ClausRoxin, 
tendo em vista sua utilidade na realização dos objetos sociais traçados 
pela moderna política criminal (CAPEZ, 2009, P.23). 

 

Destaca-se ainda que: 

 

De acordo com o princípio da insignificância, formulado por 
ClausRoxin e relacionado com o axioma mínima non cura praeter, 
enquanto a manifestação contraria ao uso excessivo do sansão 
criminal, devem ser tidas como atípicas as ações ou omissões que 
afetem infimamente a um bem jurídico-penal (PRADO, 2005, P.227). 

 

Fica evidente que o princípio não era para a defesa das minorias, mas sim 

baseado em um direito privado e não no direito público, aonde não havia justificativa 

para intervenção do Estado em relação ao direito penal, sendo baseado apenas na 

moral. 

O Direito Romano foi notadamente desenvolvido sob a óptica do 
Direito Privado e não do Direito Público. Existe naquele brocardo 
menos do que um princípio, um mero aforismo. Não que não pudesse 
ser aplicado vez ou outra a situações de Direito Penal, mas qual era a 
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noção que os romanos tinham do princípio da legalidade? Ao que me 
parece, se não nenhuma, uma, mas muito limitada, tanto que não se 
fez creditar aos romanos a herança de tal princípio (LOPES, 2000, 
P.20). 

 

A quem defenda que surgiu com os alemães colocam o princípio da 

insignificância como criminalidade de bagatela, aonde tal termo surgiu no final das 

grandes guerras, ao a situação financeira do lugar ficou bastante precária, fazendo 

com desencadeia-se alguns delitos que tivesse como objetivo a sua existência, sendo 

lesado o mínimo de patrimônio de outrem. 

 
A origem do princípio da insignificância, ou, de acordo com os 
doutrinadores alemães, a “criminalidade de bagatela” 
– Bagatelledelikte remonta, em sua forma mais significativa, na 
Europa, a partir do século XX, devido às consequências causadas 
pelas duas grandes guerras mundiais. Os efeitos negativos 
provenientes de tais acontecimentos, tais como o desemprego e a falta 
de alimentos, juntamente com outros fatores, influenciaram a 
população fazendo surgir um surto de pequenos furtos, de relevância 
extremamente pequena (PERISSOLI, 2015, P.01). 
 

O princípio da insignificância e o princípio da legalidade andam juntamente, 

pois a Declaração Universal dos Direitos do homem e do cidadão, aonde nos seus 

artigos traz a previsão de tal princípio: “a lei não proíbe senão as ações nocivas a 

sociedade, o que cria um caráter seletivo para o Direito Penal e desprezo às ações 

insignificantes”. 

 

Sendo assim, o Direito Penal deve apenas se preocupar com os delitos que 

afetem o bem jurídico, e não com coisas pequenas, ou seja, bagatela, evidenciando 

assim o princípio da insignificância, aonde pensamento de tal situação é consolidado 

(ESTEFAM; GONÇALVES, 2012). 

 

É comum na atualidade ver a aplicação do princípio da insignificância em 

diversas esferas penais nos tribunais brasileiros, em crimes como de furto, lesão 

corporal leve em acidentes de transito entre tantas outras situações. Em abono do 

entendimento acima exposto, mister se faz trazer à colação a lição do preclaro Maurício 

Antônio Ribeiro Lopes (1997, P.133), que assevera:  

 

[...] o princípio da insignificância, ou, como preferem os alemães, a ‘a 
criminalidade de bagatela’ – Bagatelledelikte, surge na Europa como 
problema de índole geral e progressivamente crescente a partir da 
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primeira guerra mundial. Ao terminar esta, e em maior medida ao final 
do segundo confronto bélico mundial, produziu-se, em virtude de 
circunstâncias socioeconômicas sobejamente conhecidas, um notável 
aumento de delitos de caráter patrimonial e econômico e. facilmente 
demonstrável pela própria devastação sofrida pelo continente, quase 
todos eles marcados pela característica singular de consistirem em 
subtrações de pequena relevância, daí a primeira nomenclatura 
doutrinária de criminalidade de bagatela.(LOPES,1997,P. 133)   

 

À luz do expendido, dessume-se que o princípio da insignificância surgiu com o 

fito de excluir da incidência penal as condutas típicas que, em razão de sua mínima 

lesividade, não chegam a pôr em risco o bem jurídico tutelado (GOMES, 2013). 

 

1.2 CONCEITO 

 

Consoante preleciona o Dicionário Aurélio Buarque (2006, P.481), a palavra 

“insignificância” significa: “S.f. 1. Qualidade de insignificante. 2.V. ninharia”. Ou seja, 

o vocábulo em comento expressa algo que não tem valor e sem importância. 

 

A esse propósito, preleciona Maria Helena Diniz (2008, P.814) que princípio da 

insignificância é:  

 
1. Princípio em que, por ser o resultado do delito irrelevante quanto ao 
dano ou perigo ao bem juridicamente tutelado, não há crime, por haver 
excludente de tipicidade, ou seja, o fato não pode ser subsumido ao 
comando legal. 2.É o que considera necessário, na aferição do relevo 
material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, como: 
mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de 
periculosidade social do ato; reduzido grau de reprovação da conduta; 
inexpressividade da lesão jurídica provocada. (DINIZ,2008, P.814) 

 

Em consonância com os dizeres de Maria Helena de Diniz, há que notar o 

posicionamento de Ivan Luiz da Silva, em total corroboração acima expendido, que 

preconiza: 

 
[...] o princípio da insignificância é o princípio penal que norteia a 
comparação entre o desvalor consagrado no tipo penal e o desvalor 
social da conduta do agente, aferindo, assim, qualitativa e 
quantitativamente a lesividade desse fato para constatar-se a 
presença do grau mínimo necessário à concreção do tipo penal; se 
nesse cotejo axiológico verificar-se que o desvalor do ato ou do 
resultado é insignificante em relação ao desvalor exigido pelo tipo 
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penal, então esse fato deverá ser excluído da incidência penal, já que 
é desprovido de reprovabilidade jurídica (SILVA, 2011, P.100), 

 

Por este prisma, também assevera Diomar Ackel, verbis: 

 

 Princípio da insignificância pode ser conceituado como aquele que 
permite infirmar a tipicidade de fatos que, por sua inexpressividade, 
constituem ações de bagatela, desprovida de reprovabilidade, de 
modo a não merecerem valoração da norma penal, exsurgindo, pois, 
como irrelevantes (ACKEL, 1988, P.73). 

 

Com fulcro em tais considerações, pode-se afirmar que o princípio em comento 

serve como procedimento de interpretação restritiva do tipo penal, eis que existe um 

elemento material, qual seja, a lesividade da conduta, para que haja a tipicidade penal 

de uma conduta formalmente típica. Ou seja, para haver fato típico, é necessário ter 

a soma de tipicidade formal e tipicidade material (ESTEFAM; GONÇALVES, 2012). 

 

Nesse diapasão, impende destacar o conceito do ínclito Carlos Vico Manãs que 

aduz:  

 
O princípio da insignificância, portanto, pode ser definido com 
instrumento de interpretação restritiva, fundado na concepção material 
do tipo penal, por intermédio do qual é possível alcançar, pela via 
judicial e sem macular a segurança jurídica do pensamento 
sistemático, a proposição político-criminal da necessidade de 
descriminalização de condutas que, embora formalmente típicas, não 
atingem de forma socialmente relevante os bens jurídicos protegidos 
pelo direito penal (MANÃS ,1997, P.59) 

 

Escudada nesses sólidos embasamentos doutrinários, a jurisprudência pátria 

tem colaborado para a formulação de um conceito objetivo do princípio da 

insignificância em matéria penal. Veja-se.  

 
O princípio da insignificância pode ser conceituado como aquele que 
permite desconsiderar-se a tipicidade de fatos que, por sua 
inexpressividade, constituem ações de bagatelas, afastadas do campo 
da reprovabilidade, a ponto de não merecerem maior significado aos 
termos da norma penal, emergindo, pois, a completa falta de juízo de 
reprovação penal. (TACrim-SP, Apl. 1.044.889/5, Rel. Breno 
Guimarães, 24.09.1997).  (LOPES, 1997, P.284) 

 

Em que pese o conceito do princípio da insignificância ainda não estar elencado 

expressamente em um dispositivo legal, a doutrina e jurisprudência estão labutando 
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no sentido de conceituá-lo, conforme acima exposto (ESTEFAM; GONÇALVES, 

2012). 

 

Com efeito, infere-se que o princípio da insignificância é usado como método 

interpretativo das condutas consideradas como “fato típico”. Ou seja, no caso 

concreto, se analisa se há a soma da denominada tipicidade formal e material 

(GOMES, 2013). 

 

1.3 NATUREZA JURIDICA 

 

Quando se fala no Princípio da insignificância e sua atuação dentro da esfera 

penal, deve se colocar limites dentro dessa análise, devendo assim utilizar três pontos 

dentro a abordagem: tipicidade, antijuricidade e a culpabilidade. 

 
Em um conceito analítico, fato típico é o primeiro substrato do crime, 
ou seja, o primeiro requisito ou elemento do crime. No conceito 
material, fato típico é um fato humano indesejado norteado pelo 
princípio da intervenção mínima consistente numa conduta produtora 
de um resultado e que se ajusta formal e materialmente ao direito 
penal. É o fato humano descrito abstratamente na lei como infração 
a uma norma penal. São elementos do fato típico a conduta, o 
resultado, o nexo causal entre a conduta e o resultado e a tipicidade. 
Na falta de qualquer destes elementos, o fato passa a ser atípico e, 
por conseguinte, não há crime (SANCHES, 2010, P.120). 

 

Sendo assim quando se fala em questões relacionadas a tipicidade, deve-se 

ater as questões relacionadas a lesão, ou seja, se o dano causado for insignificante, 

torna a conduta irrelevante, colocando assim de forma abstrata o tipo penal da ação 

(GOMES, 2013). 

 
O fato só é ilícito se o agente tiver capacidade de avaliar seu caráter 
criminoso, não bastando que objetivamente a conduta esteja 
descoberta por causa de justificação” e a antijuridicidade objetiva 
como sendo [independente da capacidade de avaliação do agente. 
Basta que, no plano concreto, o fato típico não esteja amparado por 
causa de exclusão 

 

A antijuricidade é colocada de forma menos expressiva, nem ao menos é muito 

debatida entre doutrinadores, mas autores como Franco, argumentam que justifica por 

meio de que vivemos em um Estado de direito e que o bem jurídico é protegido, e 

assim ser amparado por uma investigação criminal (FRANCO, 2006, P.23). 
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Nestes moldes destaca: 

 
A insignificância no tipo indiciário se manifesta, como visto de regra na 
antijuridicidade material, pois é esta que contém o bem jurídico e exige 
a sua lesão e acima de tudo, que seja significante, sem o que não se 
poderá conceber a existência de crime (SILVA, 2004, P.160) 

 

Em relação a culpabilidade e suas excludentes, é a presunção da não 

existência de elemento crime, aonde o crime só irá existir se houver fato típico e ilícito, 

sendo assim o agente deve estar conectado com o delito, sendo limitador a sanção e 

a pena (JESUS, 1999, P.22). 

 

A culpabilidade pode ser vista como uma conduta de um indivíduo que seja 

típica e ilícita, aonde os fatos intrínsecos e extrínsecos devem ser levados em 

consideração, para assim analisar de forma coerente a culpa ou não do agente, 

verificando se existia alguma outra forma do mesmo evitar tal conduta (GRECO, 2005, 

P.28). 

A culpabilidade é a condição em que uma pessoa está diante do que 
é certo e do que é errado, decidindo por um ou por outro. Em 
pequenos termos, a possibilidade de decidir livremente por um dos 
caminhos, seja este do bem ou do mal. O principal detalhe da 
culpabilidade é a possibilidade de pensar como uma pessoa normal. 
A capacidade de escolha não é o fim de um ato ou o motivo de um 
fato, mas sim, a parte externa do que motivou o ato, dos cálculos e 
análises feitas por uma pessoa quando está diante de um problema. 

 

O erro do agente é algo que valora o embasamento de tal princípio, sendo 

caracterizado um fato típico, excluindo assim a personalidade do agente, sendo assim 

dentro do princípio da insignificância e excludente de culpabilidade, atua dentro de 

uma perspectiva de natureza jurídica (ESTEFAM; GONÇALVES, 2012). 

 

A adoção do princípio da insignificância auxilia na tarefa de reduzir ao máximo 

o campo de atuação do Direito Penal. É ele um instrumento de interpretação restritiva, 

fundado na concepção material do tipo penal, reservando-o apenas a tutela dos bens 

jurídicos relevantes (GOMES, 2013). 

 

1.4 FURTO DE PEQUENO VALOR E FURTO INSIGNIFICANCIA 
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Atualmente é possível notar a aplicabilidade do princípio da insignificância nos 

tribunais penais, mas ainda é possível ver algumas eventuais objeções em relação a 

aceitação do alegado, sendo assim existe uma necessidade de diferenciação entre o 

que ínfimo e o que realmente é de pequeno valor (MASSON, 2011). 

 

Deste modo os tribunais têm adotado um critério objetivo, buscando assim 

somente atingir os requisitos do princípio da insignificância, que são: o mínimo de 

agressividade do autor, ausência de periculosidade e inexpressiva lesão jurídica 

causada (ESTEFAM; GONÇALVES, 2012). 

 

Nesta perspectiva cita-se o seguinte posicionamento do STJ: 

 
HABEAS CORPUS. FURTO. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE 
MATERIAL. INEXPRESSIVALESÃO AO BEM JURÍDICO 
TUTELADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DAINSIGNIFICÂNCIA. 1. A 
intervenção do Direito Penal apenas se justifica quando o bem jurídico 
tutelado tenha sido exposto a um dano com relevante lesividade. 
Inocorrência de tipicidade material, mas apenas a formal quando a 
conduta não possui relevância jurídica, afastando-se, por 
consequência, a ingerência da tutela penal, em face do postulado da 
intervenção mínima. É o chamado princípio da insignificância. 2. 
Reconhece-se a aplicação do referido princípio quando verificadas"(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" (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo 
Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004). 3. No caso, não há como deixar 
de reconhecer a mínima ofensividade do comportamento do paciente, 
que subtraiu, de uma farmácia, um gel para cabelo avaliado em R$ 
17,00 (dezessete reais). 4. Ordem concedida. 
 

Sendo assim a aplicação do furto privilegiado ou melhor dizendo furto de 

pequeno valor, cada magistrado tem desenvolvido a sua própria interpretação, em 

relação a aplicabilidade do princípio da insignificância, pois não a existência de uma 

lei especifica, mas apenas ideologias (GOMES, 2013). 

 

Neste sentido evidencia-se: 

 
[...]não se deve levar em conta apenas e tão somente o valor subtraído 
(ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do 
princípio da insignificância. “Do contrário, por óbvio, deixaria de haver 
a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do 
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furto simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a 
figura do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2º) (CAPEZ, 2011). 

 

Neste sentido compreende-se que caso haja o emprego de agressividade ou 

periculosidade o princípio da insignificância se torna inexistente, sendo tal tema 

discutido a seguir. 
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2. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA INSIGNIFICANCIA 

 

O presente capitulo tem por finalidade relatar a aplicação e os requisitos que 

regem o princípio da insignificância, fazendo inclusive dentro do texto apontamentos 

doutrinários e jurisprudenciais.  

 

2.1 APLICAÇÃO E REQUISITOS 

 

Conforme Estevam e Gonçalves (2012) questão da forma de abordagem e de 

violência que a vítima sofre, são requisitos de analise para determinação do princípio 

da insignificância, sendo assim a ofensividade do agente é determinante para a 

aplicação ou não deste princípio, pouco importando assim o ato lesivo. 

 

Queiroz (2011) diz que o instituto não está previsto na lei penal brasileira, mas 

os tribunais o aplicam amplamente. Para afastar a tipicidade penal de uma conduta, 

ou seja, não considerar crime um ato ilegal, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu 

a necessidade de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, total ausência 

de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do 

comportamento e inexpressiva lesão jurídica. 

 

Caso haja ataque ou ainda algum interesse social, que justifica assim a 

intervenção estatal, preservando diante de um perigo real e concreto o bem jurídico 

tutelado, nessa perspectiva evidencia-se a seguinte jurisprudência: 

 
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO 
DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. PEQUENO VALOR DOS 
OBJETOS QUE SE TENTOU SUBTRAIR. MÍNIMA OFENSIVIDADE 
DA CONDUTA DO AGENTE. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE 
SOCIAL DA AÇÃO. REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO 
COMPORTAMENTO E INEXPRESSIVA LESÃO JURÍDICA 
PROVOCADA. CARÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL DA 
CONDUTA. ABSOLVIÇÃO PROFERIDA. RECURSO PROVIDO. 
- Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio 
da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta 
do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido 
grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da 
lesão jurídica provocada - Cabível a aplicação do princípio da 
insignificância diante da tentativa de subtração de bens de pequeno 
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valor, levando-se em conta, ainda, a integral restituição dos objetos, 
revelando-se insignificante a ofensa ao bem juridicamente tutelado e, 
consequentemente, a materialmente atípica a conduta (Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais TJ-MG - Apelação Criminal : APR 
10024132687906001 MG, Relator: Nelson Missias de Morais, 2018). 
 

 

Deste modo, Prado (2011) pode ser observado na apelação criminal a 

aplicabilidade do princípio da insignificância com a fundamentação de mínima 

ofensividade da conduta do agente (PRADO, 2011). 

 

Ainda destaca-se que deve-se ater a periculosidade, se não houver 

periculosidade social da ação, devendo assim ser o emprego dentro de um caso 

irrelevante, como pode ser observado na jurisprudência a seguir: 

 

EMENTA Habeas Corpus. Penal. Desenvolvimento de atividades 
clandestinas de telecomunicação. Artigo 183 da Lei nº 9.472/97. 
Princípio da insignificância. Possibilidade, em razão das 
particularidades do caso concreto. Precedente. Inexistência de lesão 
ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. 
Demonstração da ausência de periculosidade social da ação e do 
reduzido grau de reprovabilidade da conduta. Ordem concedida. 1. O 
exame pericial elaborado pela ANATEL, que demonstrou que a 
suposta operação de rádio clandestina seria de baixa potência, não 
comprovou a sua efetiva interferência nos serviços de comunicação 
devidamente autorizados, o que demonstra a ausência de 
potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal 
incriminador. 2. A constatação da fiscalização de que a programação 
da rádio “era basicamente constituída de conteúdo evangélico” (fl. 9 
do anexo 3) permite concluir a ausência de periculosidade social da 
ação e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta do paciente, o 
que abre margem para a observância do postulado da insignificância, 
já que preenchidos os seus vetores. 3. Ordem concedida. Decisão: Por 
maioria de votos, a Turma deferiu a ordem de habeas corpus, nos 
termos do voto do relator, vencidos os Senhores Ministros Luiz Fux e 
Marco Aurélio, Presidente. Primeira Turma, 19.8.2014. (TOFFOLI, 
2017). 

 

O terceiro requisito, conforme Estefam e Gonçalves (2012) diz que é o reduzido 

grau de reprovabilidade do comportamento, ou seja, o comportamento do agente é 

considerado inexpressível diante da conduta, visto que seus atos são passiveis de 

compaixão ou de compreensão. 

 

Tal fato, pode ser identificado já seguinte jurisprudência: 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11268605/artigo-183-da-lei-n-9472-de-16-de-julho-de-1997
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103340/lei-geral-de-telecomunica%C3%A7%C3%B5es-lei-9472-97
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HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTES CONDENADOS 
PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RAZOÁVEL GRAU DE 
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. BEM QUE NÃO PODE SER 
CONSIDERADO DE VALOR ÍNFIMO. ORDEM DENEGADA. I A 
aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta 
atípica, exige, além da pequena expressão econômica do bem que 
fora objeto de subtração, um reduzido grau de reprovabilidade da 
conduta do agente. II É relevante e reprovável a conduta de militares 
que, em serviço, furtam bens de propriedade do Exército Brasileiro, 
demonstrando desrespeito às leis e às instituições de seu País. III A 
aplicação do referido instituto, na espécie, poderia representar um 
verdadeiro estímulo à prática destes pequenos furtos, já bastante 
comuns nos dias atuais, o que contribuiria para aumentar, ainda mais, 
o clima de insegurança vivido pela coletividade. IV Ordem denegada 
(Supremo Tribunal Federal, 2017). 

 

Dentro do referido habeas corpus, Silva (2017) conta que é compreensível que 

o militar subtraiu um celular, visto que o mesmo teve em sua conduta a caracterização 

dolo, não aplicando deste modo o princípio da insignificância em razão do grau de 

reprovabilidade de comportamento, sendo um requisito imprescindível para a 

caracterização. 

 

Parte-se assim, Prado (2011) coloca que para o último requisito o princípio da 

insignificância é o grau de reprovabilidade de comportamento, no qual traz a previsão 

de que não se promova uma ofensa ao bem jurídico tutelado. 

 

 O Princípio da Insignificância pode ser conceituado da seguinte forma: 

 

[...]princípio da insignificância pode ser entendido como aquele que 

permite infirmar a tipicidade de fatos que, por sua inexpressividade, 

constituem ações de bagatela, desprovida de reprovabilidade, de 

modo a não merecerem valoração da norma penal, exsurgindo, pois, 

como irrelevantes. A tais ações, falta juízo de censura penal (ACKEL 

FILHO, 1988, P.99). 

 

Como pode ser observado a segui: 

 

EMENTA: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS 

VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO 

DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE 

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) - 



20 
 

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 POSTULADO DA 

INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, 

NON CURAT PRAETOR". - 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. (MELLO, 2015, S/P). 

 

Deste modo, Prado (2011) é possível identificar que no tange o âmbito penal é 

bastante comum a aplicação do princípio da significação, tal princípio ainda é 

justificado por alguns doutrinadores como um direito e uma garantia fundamental, visto 

que muitos dos crimes que são aplicáveis tal princípio ocorrem com pessoas com 

vulnerabilidade social, ainda para suprir necessidades básicas cujo o qual o Estado 

deveria se responsabilizar. 

 

2.2 APLICAÇÃO DA INSIGNIFICANCIA EM VARIOS RAMOS DO DIREITO 

 

Capez (2011) coloca que a aplicação do princípio da insignificância é aplicada 

nos mais variados ramos e condições, como são o caso da identificação na 

jurisprudência o uso em: previdenciário, contrabando e descaminho, leis de dobras, 

crimes ambientais e atos infracionais. 
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Segundo Gomes (2013) diz que quando se fala sobre a aplicabilidade do 

princípio da insignificância, deve-se estar atento a questão da atipicidade do fato, 

sendo discutido o valor que deve ser cabido para tal reconhecimento. 

 

Destaca-se assim o trecho da Lei 11.033 de 2004: 

 
Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante 
requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, os autos das 
execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor 
consolidado igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).(...)§ 
2o Serão extintas, mediante requerimento do Procurador da Fazenda 
Nacional, as execuções que versem exclusivamente sobre honorários 
devidos à Fazenda Nacional de valor igual ou inferior a R$ 1.000,00 
(mil reais) (BRASIL, 2004, S/P). 

 

Por analogia, Bittencourt (2010) há a aplicabilidade do princípio da 

insignificância, dentro das ações fiscais isso se torna irrelevante com que visa a 

relação com a penalidade que será imposta. 

 

Neste viés, evidencia-se a seguinte jurisprudência: 

 
CRIMINAL. RESP. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. ART. 20 DA LEI 10.522⁄2002. APLICABILIDADE. 
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos do 
julgamento, pela Terceira Seção, do Recurso Especial Repetitivo n. º 
1.112.748⁄TO, pacificou-se o entendimento no sentido de que o 
princípio da insignificância no crime de descaminho incide quando o 
débito tributário não ultrapassar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), nos termos do disposto no art. 20 da Lei 10.522⁄2002. II. 
Considerando-se que a Lei nº 11.457⁄2007 considerou como dívida 
ativa da União os débitos decorrentes das contribuições 
previdenciárias, estende-se a aplicação do princípio da insignificância 
também ao crime de apropriação indébita previdenciária, sempre que 
o valor do débito não for superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
Precedente. III. Recurso especial conhecido e desprovido, nos termos 
do voto do relator. 

 

Adiante sobre a insignificância tributaria, nos crimes de contrabando e 

descaminho, tem a sua aplicabilidade em conformidade com a portaria nº75 de 2012, 

que traz a seguinte redação: 

 
Art. 1º Determinar: 
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I - A não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo 
devedor com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior 
a R$ 1.000,00 (mil reais); e 
II - O não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda 
Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$20.000,00 
(vinte mil reais) [...] 
Art. 2º O Procurador da Fazenda Nacional requererá o arquivamento, 
sem baixa na distribuição, das execuções fiscais de débitos com a 
Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), desde que não conste dos autos garantia, 
integral ou parcial, útil à satisfação do crédito (BRASIL, 2012, S/P). 

 

Neste sentido, o que se relaciona a execução fiscal feita por meio de 

ajuizamento, não existe algo que justifique a modificação da incidência do princípio da 

insignificância entre os crimes tributários, previdência ou descaminho (GOMES, 

2013). 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 
334 DO CÓDIGO PENAL. ART. 557, § 1.º-A, DO CPC C.C. ART. 3.º 
DO CPP. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 
COLEGIALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
DESCABIMENTO. DÉBITO TRIBUTÁRIO SUPERIOR A DEZ MIL 
REAIS. PARÂMETRO ESTABELECIDO PELO ART. 20 DA LEI N.º 
10.522/2002.INAPLICABILIDADE DA PORTARIA N.º 75/2012 DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA.PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA 
PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO.1. O princípio da colegialidade não é 
violado se o Relator dá provimento ao recurso com supedâneo em 
julgados de ambas as Turmas desta Corte Superior de Justiça e do 
Supremo Tribunal Federal, de acordo com o art. 557, § 1.º-A, do 
Código de Processo Civil, c.c. o art. 3.º do Código de Processo 
Penal.2. Por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo 
representativo da controvérsia n. º 1.112.748/TO, a Terceira Seção 
deste Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que 
incide o princípio da insignificância, no crime de descaminho, aos 
débitos tributários que não ultrapassem o limite de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais).3. As Turmas Criminais desta Corte Superior firmaram o 
entendimento no sentido de que "Não tem aplicação qualquer 
parâmetro diverso daquele fixado no recurso especial representativo 
de controvérsia, notadamente o de R$ 20.000,00 previsto na Portaria 
nº 75/2012 do Ministério da Fazenda, que regulamenta não a Lei nº 
10.522/02, mas o Decreto-Lei nº 1.569/77, e, além disso, autoriza a 
execução de valores inferiores àquele" (MOURA, 2014, S/P) 

 

Inicialmente Queiroz (2011) diz que ao se falar em aplicabilidade ou não ao 

princípio da insignificância, em proporção aos crimes da lei de drogas (11.343/2006), 

transformou a posse para consumo pessoal uma infração sui generes, ou seja, não 

aplicação da imputação penal. 
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EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO MANTIDA - RECURSO 
MINISTERIAL DESPROVIDO - USO DE DROGAS - 
DESCRIMINALIZAÇÃO - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO PELO 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INVIABILIDADE. I - A tese 
ministerial da prática do comércio ilícito restou insuficientemente 
provada. A dúvida deve, em direito penal, favorecer o acusado. 
Desclassificação mantida. II - Apesar dos entendimentos em contrário, 
filio-me ao posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal de Justiça 
(no RE 430.105-RJ, Relator Min. Sepúlveda Pertence) que entendeu 
que a conduta antes descrita no art. 16 da Lei 6368/76 continua sendo 
crime sob a lei nova já que, dentre outras argumentações que lista, a 
lei ordinária superveniente pode estabelecer para determinado crime 
pena diversa da privativa de liberdade, a qual constitui apenas uma 
das opções constitucionais passíveis de serem adotadas pela "lei". III 
- O princípio da insignificância tem aplicação em relação aos bens 
supra individuais e, em especial, no que pertine à saúde pública, 
porquanto não é toda conduta que envolve substância entorpecente 
que ofende este valor coletivo. IV - Não há que se falar em aplicação 
do princípio da insignificância se a quantidade de droga apreendida é 
capaz de gerar lesão ao bem jurídico (MOURA, 2014, S/P) 

 

Florenzano (2017) a aplicação em crimes ambientais pode se pegar como 

exemplo o Artigo 34 da lei 9,605//98, as qual proíbe a pesca em determinadas épocas 

do ano, com a finalidade de preservação da espécie, prevendo detenção e/ou multa. 

 

Deste modo é possível ver a aplicabilidade do princípio da insignificância em 

crimes ambientais conforme a jurisprudência: 

 
AÇÃO PENAL. Crime ambiental. Pescador flagrado com doze 
camarões e rede de pesca, em desacordo com a Portaria 84/02, do 
IBAMA. Art. 34, parágrafo único, II, da Lei nº 9.605/98. Res furtiva de 
valor insignificante. Periculosidade não considerável do agente. 
Crime de bagatela. Caracterização. Aplicação do princípio da 
insignificância. Atipicidade reconhecida. Absolvição decretada. HC 
concedido para esse fim. Voto vencido. Verificada a objetiva 
insignificância jurídica do ato tido por delituoso, à luz das suas 
circunstâncias, deve o réu, em recurso ou habeas corpus, ser 
absolvido por atipicidade do comportamento (BRASIL, 2014, S/P). 

 

Em relação ao princípio da insignificância dos atos infracionais, o STJ tem o 

seguinte pensamento pacificado; 

 
A jurisprudência desta Corte tem pacificamente enunciado a 
possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao fato cujo 
agente tenha praticado ato infracional equiparado a delito penal sem 
significativa repercussão social, lesão inexpressiva ao bem jurídico 
tutelado e diminuta periculosidade de seu autor (STJ, 2018, S/P). 
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Florenzano (2010) relata que o estatuto da criança e do adolescente, reconhece 

os delitos como atos infracionais e contravenções penais, visto que, a aplicação em 

tese é totalmente eficiente e benéfica, devendo assim a conduta reconhecimento do 

princípio da insignificância. 

 

Neste sentido destaca-se: 

 
Se a prática infracional estiver de acordo com os requisitos impostos 
ao reconhecimento do mencionado princípio, vislumbra-se também 
hipótese de falta de interesse de agir do Ministério Público na ação 
socioeducativa. Em outras palavras, presentes a mínima ofensividade 
da conduta do menor, a ausência de periculosidade social da ação, o 
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, bem como a 
inexpressividade da lesão ao bem juridicamente tutelado (que são os 
critérios orientadores do princípio da insignificância, consoante o HC 
84.412-SP, do STF), a conduta do menor infrator é insignificante. 
Logo, materialmente atípica (GOMES, 2013, P.22). 

 

De qualquer forma, Lopes (2014) conta que a análise, única e tão somente, 

do nível de lesão sofrida, para aplicação do princípio da insignificância, deve ser feita 

quando evidentemente e inquestionavelmente ínfima a lesão. 

 

De todo modo, Prado (2011) diz que a aplicação do princípio da insignificância 

ou bagatela vem ganhando espaço no estudo do Direito Penal, especialmente, 

quando nos confrontamos com delitos de gravidade ímpar que exigem uma atuação 

estatal efetiva para garantia da paz pública e da ordem social. 

 

Sendo assim é possível verificar que a aplicação do princípio da insignificância 

não é cabível apenas em furtos ou roubos de insignificante valor, mas é cabível em 

várias esferas do direito penal. 
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3. A RELAÇÃO DO PRINCIPIO DA INSIGNIFICANCIA ASSOCIADO A OUTROS 

PRINCIPIOS 

 

3.1 PRINCIPIO DA INSIGNIFICANCIA E OUTROS PRINCIPIOS 

 

Conforme Florenzano (2017) o direito penal, assim como a constituição, tem 

por finalidade garantir assegurar o bem jurídico tutelado como a vida, saúde, 

liberdade, dignidade e outros, sendo assim a punição é um direito de aplicação do 

Estado, diante de uma ação típica na lei penal. 

 

Jesus (2012) coloca que a punição que é implicada ao réu por meio do Estado, 

não é com a intensão que o mau causado seja retribuído, mas tem apenas o interesse 

social de ação, para que não venha ocorrer novos potenciais criminosos. 

 

Zaffaroni et al. (2000) diz que diante de um delito seja a figura do autor, coautor 

ou participe, ambos deverão em sua proporção responder em conformidade com a lei 

penal pelo ato criminoso cometido, mas é possível compreender que as vezes a lei 

aplica uma pena que cause imenso sofrimento ao réu em proporção ao crime. 

 

Neste viés, o mesmo autor supracitado diz que a lei penal define que não existe 

crime sem lei anterior que a defina, mas vale destacar que a liberdade é um direito 

inviolável conforme prevê a Constituição, sendo assim o mesmo está associado ao 

princípio da legalidade. 

 

Tavares (2010) coloca que existe assim uma relação entre o princípio da 

insignificância e o princípio da legalidade, visto que tanto na doutrina quanto na 

jurisprudência é possível identificar que são inarráveis os posicionamentos 

jurisprudenciais e doutrinários em proporção a estes (TAVARES, 2010). 

 

Destaca-se que conforme Zaffaroni et al. (2000), não existe hierarquia entre os 

princípios dentro da juricidade doutrinária, mas vale destacar que boa parte das vezes 

os princípios não vêm escrito no texto da lei, e que ainda pode haver conflitos como é 

o caso do princípio da insignificância e o princípio da legalidade. 
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Tavares (2010) coloca que ambos proporcionam uma desarmonia entre tais 

princípios, devendo assim caber a aplicabilidade de cada um em conformidade com o 

situação e conduta dentro de um caso real, para assim seja feita uma efetiva 

aplicabilidade de forma eficaz. 

 

Vale ressaltar ainda que, Florenzano (2017) a lei não é a única forma de 

aplicação do direito, cabendo assim também a interpretação, destacando a 

necessidade de que não seja ultrapassado aquilo que é trago dentro do texto da lei, 

fazendo prevalecer a moral e ética efetivando assim os direitos e as garantias 

constitucionais. 

 

Destaca-se assim: 

 
Uma das relações mais importantes que trava o princípio da 
insignificância, sem qualquer sombra de dúvidas, é com o princípio da 
legalidade. São três os aspectos mais importantes dessa correlação. 
Os traços conjuntivos entre o princípio da insignificância e a ideia de 
tipicidade que deriva do princípio da legalidade; os traços relativos à 
insignificância e o nullum crimen e seus reflexos; e o elemento crítico 
que dá à insignificância uma extralegalidade sistêmica (LOPES, 1997, 
P.12). 
 

Diante de tal fato, Canotilho (2006) coloca que vale destacar que o princípio da 

insignificância se relaciona com o princípio da intervenção mínima, visto que a o 

Direito penal somente irá atuar diante de um caráter subsidiário de crime, aquilo que 

não for cabível em outros estatutos regulamentadores. 

 

Destaca-se que conforme Zaffaroni et al. (2000), que neste viés o princípio da 

fragmentariedade, visto que o direito penal protege a todos os bens jurídicos violados, 

evidenciando os casos mais gravosos, e não a todas as lesões. 

 

De forma melhor explicada: 

 
Não se educa a sociedade por intermédio do Direito Penal. O 
raciocínio do Direito Penal Máximo nos conduz obrigatoriamente, à 
sua falta de credibilidade. Quanto mais infrações penais, menores 
são as possibilidades de serem efetivamente punidas as condutas 
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infratoras, tornando-se ainda mais seletivo e maior a cifra negra 
(GRECO, 2007, P.22). 
 

Neste sentido, Florenzano (2017) coloca que o princípio da relação social 

preconiza, tipicidade e a relevância, sendo estre princípio fundamental para nortear 

as interpretações penais, criando ou extinguido fatos típicos e atípicos. 

 

O princípio da proporcionalidade esta pautado no princípio da insignificância: 

 
O princípio da proporcionalidade exige que se faça um juízo de 
ponderação sobre a relação existente entre o bem que é lesionado ou 
posto em perigo (gravidade do fato) e o bem de que pode alguém ser 
privado (gravidade da pena). Toda vez que, nessa relação, houver um 
desequilíbrio acentuando, estabelece-se, em consequência, 
inaceitável desproporção. O princípio da proporcionalidade rechaça, 
portanto, o estabelecimento de cominações legais (proporcionalidade 
em abstrato) e a imposição de penas (proporcionalidade em concreto) 
que careçam de relação valorativa com o fato cometido considerando 
em seu significado global. Tem, em consequência, um duplo 
destinatário: o poder legislativo (que tem de estabelecer penas 
proporcionais, em abstrato, à gravidade do delito) e o juiz (as penas 
que os juízes impõem ao autor do delito têm de ser proporcionadas à 
sua concreta gravidade (FRANCO, 1995, P.22). 
 

Existe ainda o princípio da proibição de excesso, ou seja, a pena deve ser 

aplicada de forma proporcional e equivalente, ou seja, o réu não poderá responder de 

forma superior pelo fato penalidade, ou seja, a culpabilidade deve ser utilizada como 

forma de mensurar a pena (NOVELINO, 2010). 

 

Destaca-se que Canotilho (2006) ainda que algumas condutas que são 

colocadas como atitudes antijurídicas, mas o seu conteúdo é tão irrisório, que a própria 

ética não permite a aplicação da pena, sendo assim a pena deve estar diretamente 

relacionada a gravidade da conduta. 

 

Adiante tem-se o princípio da lesividade, que conforme Tavares (2010) 

configurando uma conduta típica onde o perigo é concreto, real e efetivo do dano, a 

intervenção estatal vem com intuito de reprimir a conduta penal, visto que o Estado 

somente deve tipificar caso comprove a capacidade de lesar ou colocar em perigo o 

bem-jurídico tutelado, se não houver perigo concreto não há o que se falar em tipo 

penal. 
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O mesmo autor coloca que o princípio da humanidade está relacionado a 

ponderação, racionalidade e proporcionalidade, sendo relacionado de forma efetiva 

com o princípio da insignificância. 

 

Neste sentido: 

 
Esse princípio sustenta que o poder punitivo estatal não pode aplicar 
sanções que atinjam a dignidade da pessoa humana ou que lesionem 
a constituição físico psíquica dos condenados. A proscrição de penas 
cruéis e infamantes, a proibição de tortura e maus-tratos nos 
interrogatórios policiais e a obrigação imposta ao Estado de dotar sua 
infraestrutura carcerária de meios e recursos que impeçam a 
degradação e a dessocialização dos condenados são corolários do 
princípio de humanidade (BITTENCOUT, 2006, P.55). 
 
 

Toledo (1994) diz que apesar de ser vista como causa excludente da tipicidade 

material, o princípio da insignificância faz parte de um postulado referente à política 

criminal, reforçando o princípio da fragmentariedade e da intervenção mínima do 

Direito Penal, neste sentido: segundo o princípio da insignificância, que se revela por 

inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, 

só vai aonde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não deve ocupar-se de 

bagatelas.  

 

3.2 O PRINCIPIO DA INSIGNIFICANCIA E A JURISPRUDENCIA 

 

Florenzano (2017) diz que em proporção ao princípio da insignificância, 

também chamado dentro da doutrina como princípio da bagatela, coloca o fato atípico 

como não ilícito penal, mas pode ser aplicado em outra esfera do direito como civil, 

tutelado ou administrativo e ainda como controle social formal e eficaz. 

 

Deste modo, destaca-se o seguinte referente as lesões corporais: 

 
PENAL E PROCESSUAL PENAL - LESÕES CORPORAIS 
LEVÍSSIMAS - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - REJEIÇÃO DA 
DENÚNCIA. 1) - A natureza levíssima das lesões corporais sofridas 
pela vítima, aliada à circunstância que resultante de desinteligência 
doméstica em que o agente também ficou levemente lesionado, impõe 
a aplicação do princípio da insignificância, bastante a absolvê-lo das 
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sanções do art. 129, do Código Penal. Precedentes de Jurisprudência. 
2) - Improvimento do recurso (VALES, 2006, S/P). 

 

Quando os requisitos do fato típico, colocados de modo formal, não existe ato 

infracionário, não há o que se falar em tipicidade: 

 

[...] Ainda que formalmente a conduta executada pelo sujeito ativo 
preencha os elementos compositivos da norma incriminadora, mas 
não de forma substancial, é de se absolver o agente por atipicidade do 
comportamento realizado, porque o Direito Penal, em razão de sua 
natureza fragmentária e subsidiária, só deve intervir, para impor uma 
sanção, quando a conduta praticada por outrem ofenda ao bem 
jurídico considerado essencial à vida em comum ou à personalidade 
do homem de forma intensa e relevante que resulte uma danosidade 
que lesione ou o coloque em perigo concreto (BÁRTOLI, 2006, P.86). 

 
Dentro do ordenamento pátrio o princípio da insignificância não é 

expressamente caracterizado, mas sim uma formação ideológica, que servem como 

fundamentação dos magistrados, neste sentido destaca-se o seguinte pensamento 

doutrinário: “os juízes adeptos da ideologia punitivista da segurança tendem a aplicar 

a insignificância restritivamente; ao contrário, os juízes que seguem a ideologia 

humanista da equidade tendem a admitir a insignificância formal mais ampla” 

(GOMES, 2011, P.55). 

 

Quando há o emprego de violência é imediata a exclusão do princípio da 

insignificância: 

 
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Embora atualmente, em 
razão do alto índice de criminalidade e da consequente intranquilidade 
social, o Direito Penal brasileiro venha apresentando características 
mais intervencionistas, persiste o seu caráter fragmentário e 
subsidiário, dependendo a sua atuação da existência de ofensa a bem 
jurídico relevante, não defendido de forma eficaz por outros ramos do 
direito, de maneira que se mostre necessária a imposição de sanção 
penal. 2. Em determinadas hipóteses, aplicável o princípio da 
insignificância, que, como assentado pelo Ministro Celso de Mello, do 
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 84.412-0/SP, deve 
ter em conta a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma 
periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade 
do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
3. Tratando-se de tentativa de furto qualificado, fazendo uso de um 
alicate de unhas para retirar os sensores de alarme existentes nas 
peças de roupa, de 3 camisetas e 7 bermudas, avaliadas em R$ 
275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), não é de se falar em mínima 
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ofensividade da conduta, revelando o comportamento da agente 
relativa periculosidade social e significativo grau de reprovabilidade, 
inaplicável, destarte, o princípio da insignificância. 4. Ordem denegada 
(GALLOTTI, 2008, S/P) 

 

Como já citado anteriormente neste mesmo capitulo o princípio da 

insignificância pode ser aplicado nos crimes ambientais: 

 
AÇÃO PENAL. Crime ambiental. Pescador flagrado com doze 
camarões e rede de pesca, em desacordo com a Portaria 84/02, do 
IBAMA. Art. 34, parágrafo único, II, da Lei nº 9.605/98. Res furtiva de 
valor insignificante. Periculosidade não considerável do agente. Crime 
de bagatela. Caracterização. Aplicação do princípio da insignificância. 
Atipicidade reconhecida. Absolvição decretada. HC concedido para 
esse fim. Voto vencido. Verificada a objetiva insignificância jurídica do 
ato tido por delituoso, à luz das suas circunstâncias, deve o réu, em 
recurso ou habeas corpus, ser absolvido por atipicidade do 

comportamento (LEWANDOWSKI, 2012, S/P). 
 

Florenzano (2017) coloca que doutrina e a jurisprudência pátrias admitem a 

aplicação do princípio da insignificância ou bagatela, embasados pelo conceito de 

Direito Penal Mínimo, considera tal princípio como causa supralegal de exclusão da 

tipicidade penal, sob a ótica material. 

 

Destarte, Gomes (2011) coloca que quando a conduta que se encaixa no fato 

típico, possui mínima ofensividade, não possui periculosidade na ação, considerando-

se reduzido o grau de reprovabilidade e lesão jurídica provocada inexpressiva, tal fato 

será tido como atípico, não cabendo nenhum tipo de pena ao agente. 

 

Novelino (2010) diz que ao selecionar quais comportamentos humanos serão 

definidos como crime pelo ordenamento jurídico, o legislador deve escolher 

unicamente aqueles que geram lesões graves e significativas aos bens considerados 

de maior relevo pela sociedade e que, em função disso, merecem uma repressão 

estatal mais enérgico. Tal fato decorre, sobretudo, dos efeitos restritivos que o Direito 

Penal acarreta na liberdade do indivíduo. 

 

Nesse sentido, Canotilho (2006) diz que os princípios específicos da seara 

penal, como o da intervenção mínima (Direito Penal como última ratio, instrumento de 

proteção subsidiária de bens jurídicos) e da fragmentariedade, dentre outros, 
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funcionam como mecanismos hermenêuticos que possibilitam a máxima efetividade e 

concretização dos Direitos Fundamentais da Liberdade e da Dignidade Humana e da 

Igualdade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O princípio da insignificância pode ser considerado uma espécie de 

tentativa de recuperação da legitimidade do Direito Penal, com o condensamento de 

seus valores à qualidade dos fatos que visa, de maneira abstrata ou concreta, reprimir. 

 

O citado princípio preconiza que para uma conduta ser considerada 

criminosa a priori são necessárias análises minuciosas acerca da adequação do fato 

ao tipo descrito em lei, e também uma análise no tocante à lesão significativa a bens 

jurídicos relevantes da sociedade. 

 

O que preconiza o princípio da insignificância é que a pena é a mais radical 

intervenção na vida do indivíduo que o ordenamento jurídico permite ao Estado. O 

Direito penal não deve ser válvula de escape estatal para a sanção de delitos que de 

uma forma subsidiária possam ser apenados por instrumentos jurídicos diferentes ao 

Direito Penal, o objetivo mor que seria a resolução dos conflitos não acontece, apenas 

a os decidem. 

 

Está analise nos dias atuais deve ser caracterizada pela forma que foi 

cometido o crime em si, como a forma que foi cometida, se ofensiva ou perigosa aos 

bens jurídicos tutelados pela lei que é onde entra a análise minuciosa do julgador 

fazendo que aplique os princípios fundamentais no direito penal atual. 

 

Como observamos a relevância deste tema no âmbito doutrinário e 

jurisprudencial, essa monografia teve o propósito de estudar o Princípio da 

Insignificância como forma de aplicação nos dias atuais. O princípio da insignificância 

é composto por particularidades como a questão de não ter a intenção de prejudicar 

o outro, tendo cometido um crime apenas para uma proteção de sua existência ou de 

outrem. 

 

Em geral esses tipos de princípio são aplicados sob pessoas que se 

encontram em algum patamar de vulnerabilidade social, que cometem algum delito 
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para alimentar, para medicar ou algo que seja fundamental para sua subsistência, não 

tendo na conduta o peso de querer prejudicar qualquer pessoa que seja. 

 

Diante disso é possível ver a aplicação de tal princípio pelo STJ e pelo STF, 

com a finalidade de que ninguém seja responsabilizado por algo que como o nome do 

princípio coloca, insignificante. 

 

Por fim, destaca-se e pela necessidade de investigação da concreta 

aplicação do princípio de insignificância para que deste modo as pessoas que são 

vítimas de uma sociedade falida, não sejam responsabilidade por essa falta de 

elaboração de políticas públicas. 
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