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RESUMO 
 

Tema recorrente no cotidiano forense, o princípio da insignificância, vinculado à 
fórmula latina minima non curat praetor, conquanto teve seu primeiro registro no final do 
século XIX, por von Liszt, somente surge como instituto penal em 1964, com Roxin. 
Assim, faz-se necessária tanto a sua caracterização normativa, configurando-se como 
verdadeiro direito subjetivo, quanto a sua utilização como estratégia de política criminal, 
ante a hipertrofia criminal da sociedade pós-industrial. Já no plano dogmático, o referido 
princípio deve ser compreendido como um elemento da teoria do delito, que diminui a 
abrangência da norma penal incriminadora, notadamente no bojo de modelos teleológico-
funcionalistas, como o sistema penal integral, um sistema aberto, orientado ao 
cumprimento das finalidades da pena. Esse modelo configura um sistema bipartido, 
baseado na teoria das normas, no qual a antijuridicidade corresponde à norma de conduta, 
orientada pelo critério político-criminal do merecimento de pena, e a culpabilidade à 
norma de sanção, pautada pela necessidade da pena, restando os elementos da tipicidade 
divididos entre eles. Dentre tais componentes, destaca-se a análise do resultado jurídico no 
âmbito da norma secundária (tipo de culpabilidade), pois o princípio da insignificância 
consiste na inexpressividade da lesão jurídica causada em sua verificação concreta. 
Introduzido no Brasil por Tavares, em 1976, em nota à tradução de obra de Wessels, o 
instituto teve inicialmente um uso judicial antes de ser desenvolvido pela doutrina, levando 
à inserção de outros fatores em sua caracterização, notadamente ligados ao desvalor da 
conduta, o que restaria superado ante a adoção do sistema penal integral. Especificamente 
quanto aos delitos contra a Administração Pública, torna-se necessária a identificação da 
abrangência da expressão “Administração Pública”, bem como dos próprios bens jurídicos 
tutelados, de acordo com a teoria pessoal do bem jurídico (Escola de Frankfurt). A partir 
disso, nota-se que, atualmente, a jurisprudência dos tribunais superiores mostra-se 
refratária à aplicação do princípio da insignificância, porém, a análise dos julgados revela a 
necessidade de serem observados os preceitos dogmáticos de um sistema aberto. 

 
Palavras-Chave: Princípio da insignificância – Bem jurídico – Resultado jurídico – 

Funcionalismo teleológico – Sistema penal integral – Administração 
Pública – Bagatela. 
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ABSTRACT 
 

A recurring theme in forensic routine work, the principle of insignificance, 
connected to the Latin formula minima non curat praetor, was first recorded at the end of 
the Twentieth Century, by von Liszt, but came out as a penal institute in 1964, with Roxin. 
Thus, both its normative characterization, configured as a true subjective right and its use 
as a criminal policy strategy are necessary before the criminal hypertrophy of post -
industrial society. At the dogmatic level, the referred principle must be understood as a 
crime theory element, which reduces the scope of the incriminating penal norm, notably in 
the context of functionalist-teleological models, such as the integral penal system, an open 
system, guided towards the compliance of the sentence’s purposes. This model configures 
a bipartite system, based on the theory of norms, in which antijuridicity corresponds to a 
norm of conduct, guided by the political-criminal sentence meritocracy criterion, and the 
culpability norm guided by the need of a sentence, remaining the typical elements divided 
between them. The analysis of the juridical result stands out among such components in 
the context of the secondary norm (type of culpability), since the principle of 
insignificance consists in the inexpressiveness of the judicial lesion caused in its concrete 
verification. Introduced in Brazil by Tavares, in 1976, in a note to the translation Wessels’ 
work, the institute had, initially, a juridical use before being developed by the doctrine, 
leading to the insertion of other characterization factors, notably connected to the 
unworthiness of the conduct, which would be considered surpassed before the adoption of 
the integral penal system. Specifically in regards to crimes against Public Administration, 
the identification of the scope of the “public administration” expression as well as of the 
legally protected interests is necessary, according to the legal interest personal theory 
(Frankfurt School). From that, it is noticed that, currently, courts jurisprudence is reluctant 
to accept the application of the principle of insignificance; however, the analysis of 
particular court cases reveals the need to observe the dogmatic precepts of an open system. 
 
Keywords: Principle of insignificance – Legal interest – Juridical result – Teleological 

functionalism– Integral penal system – Public Administration – Bagatelle/ 
Trifle. 
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INTRODUÇÃO 

 

A ideia ou mesmo o sentimento de equidade sempre esteve presente na 

compreensão dos fatos pelas pessoas. Não por outra razão que na equidade busca-se 

espelhar o próprio direito, que deve ser a “arte do bom e do justo”1, e que dela foram 

extraídas, por grandes mestres da literatura, histórias que retratam os percalços da vida em 

sociedade para, de algum modo, inspirar seu aperfeiçoamento. 

Uma dessas narrativas é Les Misérables, de Victor Hugo, publicada em 1862. A 

obra retrata a trágica história de Jean Valjean, preso por 19 anos em Toulon, cinco por 

furtar um pão para sua irmã e seus sete sobrinhos, acrescido de 14 por inúmeras tentativas 

de fuga. Posto em liberdade, Valjean rouba uma moeda de um menino chamado Gervais, 

ato que lhe custa uma nova condenação e uma implacável perseguição do Estado, 

corporificado na figura de Javert, suplantando todas as conquistas e mudanças pessoais que 

nele haviam se operado com o passar dos anos. É esse um exemplo literário do princípio da 

insignificância, objeto do estudo que será iniciado.  

Para uma melhor compreensão desse princípio da insignificância, deve-se, então, 

remontar às origens do termo e perquirir sua relação com o adágio minima non curat 

praetor, cuja ilação remonta ao final do século XIX, seguindo até o momento em que sua 

utilização ganha os contornos científicos atuais. Essa análise, por sua vez, demonstrar-se-á 

intimamente ligada tanto à caracterização normativa do referido princípio quanto à 

identificação de sua utilização como uma estratégia de política criminal. 

Assim, no que diz respeito à caracterização normativa, procurar-se-á configurar o 

status constitucional do princípio da insignificância, partindo-se de que, em um Estado 

Democrático de Direito, garante-se a liberdade, restringindo-a por meio de leis produzidas 

pelos representantes do povo, dentre as quais estão as que veiculam normas 

incriminadoras. Essa lei penal, por sua vez, não retira sua validade somente do respeito às 

formalidades a que está adstrita, mas, principalmente, fundamenta-se nos objetivos e 

princípios que informam esse mesmo Estado que a produz.  

                                                      
1ULPIANO, D. 1, 1, 1, in verbis: “Iuri operam daturum prius nosse oportet, unde nomen iuris descendat. Est 

autem a iustitia appellatum; nam, ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi”. (Em tradução livre: 
“Convém que aquele que vá estudar o direito conheça primeiro de onde provém a palavra direito. Ele 
também é chamado de justiça; porque, segundo elegantemente o define Celso, direito é a arte do bom e do 
justo”). 
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Por essa razão, pode-se extrair do princípio da legalidade penal um caráter 

material que, dentre outras garantias, exige da norma incriminadora uma previsão de 

ofensa ao bem jurídico constitucionalmente tutelado (princípio da ofensividade/lesividade). 

Essa necessidade de um resultado jurídico, contudo, não é suficiente para resolver os casos 

concretos nos quais, apesar de sua existência, revela-se ínfimo. Tratá-los, então, do mesmo 

modo como se faz com situações que provocam uma ofensa relevante ao bem jurídico em 

questão, além de satisfazer a exigência de igualdade de todos perante a lei, cria uma 

disparidade de tratamento conflitante com a igualdade material que se constitui em um dos 

pilares do Estado Democrático de Direito. Configurar-se-á, assim, o princípio da 

insignificância como uma norma jurídica de direito fundamental atribuída, justificada por 

relações de refinamento de outras normas de direito fundamental que estão diretamente 

estabelecidas no texto constitucional. 

Quanto à identificação da utilização do princípio da insignificância como uma 

estratégia de política criminal, o qual possui aspectos próprios no Brasil, tem-se que este 

princípio decorre da busca por um conceito material de delito, cuja necessidade veio à tona 

no bojo de um processo de hipertrofia criminal, o qual passou a abranger uma série de 

infrações menores, ditas bagatelares, o que, somado ao princípio da obrigatoriedade da 

ação penal, contribuiu para a dilatação do sistema penal. 

Desse modo, uma postura garantista frente à expansão do Direito Penal 

resguardaria as características da intervenção mínima e legitimaria institutos processuais (o 

que passa pela regulamentação do princípio da oportunidade) e de direito material, penais e 

extrapenais, com a finalidade de eliminar as consequências jurídicas de determinados atos 

ou de propiciar alternativas à privação da liberdade. É justamente nessas estratégias que se 

localiza o princípio da insignificância, o qual desempenha, dentro de uma relação jurídica 

penal, um direito subjetivo consistente na posição jurídica de não sujeição ao exercício da 

competência do Estado de aplicação da pena àquele que infringe a norma incriminadora. 

À análise, portanto, desses aspectos iniciais do princípio da insignificância é 

dedicado o primeiro capítulo deste trabalho, deixando-se a cargo do segundo a sua inserção 

na teoria do delito, ou seja, o tratamento sistemático a ele conferido pela dogmática penal. 

Nesse ponto, o enlace da teoria do delito com as finalidades da pena no bojo dos 

modelos clássico, positivista, neokantista, finalista e pós-finalistas, notadamente, dentre 

estes, do teleológico-funcionalista, denotará, de forma contextualizada com os momentos 

históricos em que foram concebidos, que os institutos com forte inspiração política-
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criminal não possuíam ambientes dogmáticos propícios para um melhor rendimento nas 

quatro etapas iniciais, visto serem sistemas penais fechados (clássico, positivista e 

finalista) ou de pouca abertura (neokantista).  

Assim, somente na destacada vertente do último estágio apontado da teoria do 

delito, a qual passa a integrar as próprias finalidades da pena que, até então, tinham um 

desenvolvimento paralelo, que o princípio da insignificância passaria a atuar não somente 

de lege ferenda, mas também de lege lata, dentro da busca por um conceito material de 

delito. Por seu turno, se dentre os modelos teleológico-funcionalistas há significativas 

diferenças, buscar-se-á aquele que melhor se amolde ao ordenamento jurídico brasileiro. 

É no terceiro capítulo, então, que será traçado o desenvolvimento do princípio da 

insignificância no ordenamento jurídico brasileiro. Por aqui, demonstrar-se-á que este 

princípio foi introduzido, já na década de 1980, mais como uma necessidade judicial 

prática do que fundado em uma base doutrinária consolidada. Isso fez com que, além do 

ínfimo grau de exposição a que é submetido o bem jurídico penalmente tutelado, outros 

elementos, notadamente ligados ao desvalor da conduta, fossem considerados para sua 

configuração, gerando classificações acerca da relatividade ou não dessa insignificância, 

com diferentes repercussões no sistema penal. Faz-se necessária, assim, uma melhor 

caracterização. 

Dessa forma, também a Constituição Federal de 1988, base que é de um Estado 

Democrático de Direito, acolhe o princípio da insignificância como norma jurídica de 

direito fundamental atribuída, devendo-se perquirir o modelo dogmático que melhor se 

amolde a seus objetivos. É no cenário, portanto, de um sistema aberto, de orientação 

teleológico-funcionalista, que será desenvolvido o sistema penal integral, o qual concebe a 

teoria do delito mediante a teoria das normas, cujo resultado é um sistema bipartido em que 

à norma de conduta corresponde a antijuridicidade, orientada pelo critério político-criminal 

do merecimento de pena, ao passo que a norma de sanção está ligada à culpabilidade, 

pautada pela necessidade da pena. A tradicional categoria da tipicidade, por sua vez, 

aparece como uma subespécie da antijuridicidade, sendo que alguns de seus aspectos, 

destacando-se, especificamente, a análise do resultado, passam a ser considerados no 

âmbito da norma secundária (tipo de culpabilidade). O princípio da insignificância, assim, 

tem atuação direta na verificação desse resultado jurídico, ao ser verificado, no caso 

concreto, a inexpressividade da lesão jurídica causada. 
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Essa precisão dogmática, além de melhor oferecer respostas ordenadas, que 

estreitem a distância entre a teoria penal e o cotidiano forense, possibilita um melhor 

enfrentamento das principais críticas a ele dirigidas e a busca por critérios mais precisos 

em sua identificação, como será realizado, no capítulo quarto, em face dos delitos contra a 

Administração Pública. 

Nesse ponto, voltar-se-ão as atenções ao conceito de bem jurídico, perpassando 

por sua origem, na primeira metade do século XIX, e desenvolvimento ante os modelos 

positivista, neokantista, finalista e teleológico-funcionalista, sendo que, neste, para além 

das funções de classificação e de interpretação dos tipos penais, terá incorporado na teoria 

do delito seu aspecto político-criminal de delimitação da matéria passível de tutela penal. 

O bem jurídico, assim, restará vinculado, necessariamente, a uma finalidade pessoal (teoria 

pessoal do bem jurídico), ainda que tenha uma natureza coletiva, mas se diferenciando do 

conceito de função, e ser-lhe-á reconhecida uma dupla face que realce a subsidiariedade da 

tutela penal pretendida, quais sejam: a de objeto de referência e a de objeto de preferência, 

sendo este último aspecto aquele concernente ao princípio da insignificância. 

 No ordenamento jurídico brasileiro, por seu turno, os crimes contra a 

Administração Pública encontram-se concentrados no Título XI da Parte Especial do 

Código Penal e sua melhor compreensão passará tanto pela fixação do alcance da 

expressão “Administração Pública”, mediante um método exegético-experimental, quanto 

pela identificação dos bens jurídicos que se buscou proteger mediante a tutela penal, 

alcançados por meio de atividade interpretativa que os descobrirá e os utilizará na 

delimitação dos próprios tipos penais. 

Por fim, demonstrar-se-á que, a despeito de sua pioneira utilização jurisprudencial 

para posterior desenvolvimento doutrinário, atualmente inverteu-se o distanciamento entre 

a doutrina e a jurisprudência, com uma tendência mais refratária dos tribunais superiores a 

sua utilização, o que, na maioria das vezes, não resiste a uma análise mais profunda de 

cunho dogmático. A indicação pontual dessas questões e a valorização de um sistema penal 

aberto, dada a impossibilidade de estabelecimento de critérios objetivos, certamente 

contribuirão para uma maior reflexão sobre a matéria e a busca de soluções jurídicas mais 

adequadas. 
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1. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E O DIREITO PENAL 

 

1.1. Minima non curat praetor: as origens do princípio da insignificância 

 

O primeiro registro de ligação entre a fórmula “minima non curat praetor” e o 

princípio da insignificância foi feito por von Liszt2, já no final do século XIX, ao se 

insurgir contra as penas de privação de liberdade de curta duração, as quais, em sua 

opinião, não corrigiriam, nem intimidariam, nem inoculariam o delinquente, mas, ao 

contrário, o levariam, principalmente se primário fosse, ao caminho definitivo do crime. 

Propunha, assim, de lege ferenda, alguns meios de despenalização, dentre os quais a 

restauração do antigo princípio minima non curat praetor, seja como regra de direito 

processual, normalmente ligada a estratégias do emprego do princípio da oportunidade, 

seja como uma regra de direito material para os casos de ínfima agressão ao bem jurídico 

tutelado, por ele chamada de “impunidade por insignificância da infração”. 

Se a sua correlação com o princípio da insignificância parece inquestionável, 

seria, todavia, a expressão “minima non curat praetor” derivada do antigo Direito 

Romano? Guzmán Dalbora3, em exaustiva pesquisa nas fontes romanas, conclui que a 

referida expressão, nessa forma ou em qualquer outra semelhante, não consta do Corpus 

Iuris Civilis4.  

                                                      
2LISZT, Franz von. Tratado de derecho penal. Trad. Luis Jimenez de Asua. 4. ed. Madrid: Reus, 1999. t. 2, p. 

20-21. A primeira notícia da correlação feita pelo autor nessa obra, ainda que de modo indireto, constaria da 
sétima edição, do ano de 1896 (p. 60), mas a citação, como referida, dentro da política criminal, somente 
surgiu no bojo da 12ª, 13ª edições, datadas de 1903 (cf. PALIERO, Carlo Enrico. Minima non curat praetor: 
ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari. Padova: Cedam, 1985. p. 3-4, nota 1). 

3GUZMÁN DALBORA, José Luis. La insignificancia: especificación y reducción valorativas en el ámbito de lo 
injusto típico. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 4, n. 14, p. 59-66, abr./jun. 1996. 

4É bastante significativo que esse adágio não figure dentre os princípios que estampam o D. 1, 3 (De legibus 
senatusque consultis et longa consuetudine. Em tradução livre: “Das leis e dos senatusconsultos e dos 
costumes imemoriais”), ou o D. 50, 17 (De diversis regulis iuris antiqui. Em tradução livre: “Das diversas 
regras de direito antigo”) ou mesmo o C. 6, 38 (De verborum et rerum significatione. Em tradução livre: 
“Do significado das palavras e das coisas”). Do mesmo modo, não consta de partes mais específicas da 
compilação, as quais permitiram a reconstrução do chamado “Direito Penal Romano”, quais sejam: I. 4, 1 
(De obligationibus, quae ex delicto nascuntur. Em tradução livre: “Das obrigações que nascem de um 
delito”); I. 4, 2 (De vi bonorum raptorum. Em tradução livre: “Da ação dos bens arrebatados com 
violência”); I. 4, 3 (De lege Aquilia. Em tradução livre: “Da lei Aquilia”); I. 4, 4 (De iniuriis. Em tradução 
livre: “Das injúrias”); I. 4, 5 (De obligationibus, quae quasi ex delicto nascuntur. Em tradução livre: “Das 
obrigações que nascem de um quase delito”); I. 4, 18 (De publicis iudiciis. Em tradução livre: “Dos juízos 
públicos”); D. 3, 6 (De calumniatoribus. Em tradução livre: “Dos caluniadores”); D. 9, 2 (Ad legem 
Aquiliam. Em tradução livre: “Comentários à lei Aquilia”); D. 43, 16 (De vi, et de vi armata. “Da violência 
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Do mesmo modo, a expressão não é encontrada em importantes documentos 

jurídicos da Idade Média, os quais se remetiam diretamente à compilação de Justiniano, 

como é o caso das Siete Partidas do Rei Afonso X de Castela; da Brocarda, de Azo; ou da 

Glosa Magna, de Acursio. Além disso, era conhecida a falta de sentido histórico na obra 

dos glosadores e dos comentadores, visto que eles procuraram adequar as normas romanas 

a uma realidade diferente da época de sua edição. Esse dado, considerado juntamente com 

os elementos autoritários típicos do pensamento medieval e escolástico, resultaria na 

conclusão de que também esses estudiosos dificilmente teriam elaborado um princípio que, 

a um só tempo, remetesse a uma figura (o pretor) que já havia desaparecido da 

administração da justiça, bem como fosse mais ligada ao espírito liberal do Direito 

Romano da época republicana.  

O fato de que a coação jurídica não pudesse estar a serviço de qualquer assunto 

não condizia com uma atitude totalitária de que se deveria castigar até mesmo aquilo que 

se mostrasse sem importância, com o intuito de demonstrar a força do governante. 

Entretanto, ressalva Guzmán Dalbora5, havia elementos suficientes na compilação de 

Justiniano para que os juristas, mediante procedimentos generalizadores, pudessem chegar 

a construir o predito adágio6.  

Assim, a expressão “minima non curat praetor” certamente teria sido cunhada 

pelos juristas humanistas da Idade Moderna. Isso porque os juristas do Renascimento não 

viam o Corpus Iuris Civilis com a reverência a ele prestada no período medieval, mas sim 

                                                                                                                                                                 
e da violência armada”); D. 47 (em sua integralidade, trata dos chamados delitos privados); D. 48 (em sua 
integralidade, trata dos chamados juízos públicos); C. 6, 2 (De furtis et servo corrupto. Em tradução livre: 
“Dos furtos e da corrupção dos escravos”); C. 9 (em sua integralidade, trata dos delitos e das penas). 

5GUZMÁN DALBORA, José Luis. op. cit., p. 65. 
6É o caso de dois trechos extraídos do Digesto acerca da referência ao ofício do pretor ou do magistrado. Pelo 

primeiro, ele derivaria da junção de MODESTINUS, D. 4, 1, 3 (Omnes in integrum restitutiones causa 
cognita a Praetore promittuntur; scilicet ut iustitiam earum causarum nomine singulis subvenit. Em 
tradução livre: “Todas as restituições integrais são prometidas ao pretor com conhecimento de causa; a 
saber, para examinar a justiça das causas, se forem verdadeiras, por razão dos que auxiliam cada qual”) 
com CALLISTRATUS, D. 4, 1, 4 (Scio illud a quibusdam observatum, ne propter satis minimam rem vel 
summan, si maiori rei vel summae praeiudicetur, audiatur is, qui in integrum restitui postulat. Em tradução 
livre: “É observado por alguns que não seja ouvido aquele que pede ser restituído por inteiro, em razão de 
coisa ou quantidade bastante mínima, se isso prejudicar uma coisa maior”), visto que se pode resultar 
desses fragmentos que o pretor não se ocupa do mínimo. Já o segundo seria encontrado em PAULUS, D. 
25, 1, 12 (Omnio et in aedificandis aedibus, et in reponendis propagandisque vineis, et in valetudine 
mancipiorum modicas impensas non debet arbiter curare, alioquin negotiorum gestorum potius, quam de 
dote iudicium videbitur – grifamos. Em tradução livre: “Em maneira nenhuma deve o árbitro ter em conta 
os gastos módicos feitos na edificação de casas e na reposição ou extensão das vinhas e na medicação de 
escravos, pois, de outra sorte, mais parecerá uma ação de gestão de negócios que de dote”), pois, ao se 
mencionar que “modicas impensas non debet arbiter curare”, poder-se-ia deduzir a procurada “minima non 
curat praetor”. 
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como um fragmento de uma cultura passada, a ser interpretada de forma histórica. Soma-se 

a isso o fato de que, ao buscarem a racionalização do objeto de conhecimento, os juristas 

renascentistas possuíam grande capacidade de abstração. Essa circunstância, adicionada ao 

ambiente liberal que os permeava, qualificava-os para a construção de um brocardo, como 

o analisado, com bastante consciência.  

Contudo, como essa evolução aconteceu com maior força no âmbito do Direito 

Privado, menos avesso a interferências políticas do que o Direito Penal, Guzmán Dalbora7 

acredita que o aforismo teve uma origem mais civil do que penal, pois, o que teriam 

aludido os juristas romanos foi que o mínimo seria irrelevante para o Direito como um 

todo, e não especificamente em face de delitos. 

Esclarecidas as origens da expressão e prosseguindo com a evolução do princípio 

tratado neste trabalho, tem-se que, além de von Liszt, outra importante contribuição para a 

necessidade de interpretação restritiva do tipo penal foi dada por Welzel8 ao introduzir a 

noção de adequação social da ação, com a natureza de princípio geral de interpretação, 

irradiando-se por todo o ordenamento jurídico. No caso do Direito Penal, sem fazer parte 

do conceito de delito, teria a adequação social a finalidade de diminuir o alcance das 

expressões literais dos tipos penais, em razão de estarem neles abrangidos também 

comportamentos socialmente toleráveis. Esse instituto, portanto, não englobaria as causas 

de justificação, pois estas seriam permissões especiais para a realização de ações 

socialmente inadequadas.  

No que diz respeito ao princípio da insignificância, Welzel o engloba nesse 

conceito de adequação social, haja vista que as condutas socialmente adequadas não 

precisariam ser exemplares, bastando estar dentro dos limites da liberdade de ação social. 

Seriam exemplos as lesões corporais insignificantes, as privações de liberdade irrelevantes, 

a aposta de pequenos valores em jogos não autorizados (§ 284ss do Código Penal alemão, 

Strafgesetzbuch – StGB) e a entrega de presentes de pequeno valor por ocasião do Ano 

Novo para funcionários públicos (§ 331 do StGB). 

Desse modo, deve-se reconhecer que o primeiro a realmente identificar o 

princípio da insignificância (Geringfügigkeitprinzip) como um instituto autônomo de 

                                                      
7GUZMÁN DALBORA, José Luis. op. cit., p. 66. 
8WELZEL, Hans. Derecho penal: parte general. Trad. Juan Busto Ramírez y Sergio Yáñez Pérez. 11. ed. 

Santiago: Jurídica de Chile, 1970. p. 83-86. 
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Direito Penal foi Roxin, em artigo publicado originalmente em 19649, depois retomando o 

tema em uma conferência ministrada em 13 de maio de 197010, em Berlim. 

O ponto de partida de Roxin foi o delito de coação (então vigente art. 240 do 

StGB), por meio do qual, o estudioso chama a atenção para o fato de que, na 

impossibilidade de uma descrição precisa de condutas proibidas, o núcleo do tipo permite 

abarcar uma gama muito extensa de ações, incluindo aquelas que atingem de modo ínfimo 

o bem jurídico penalmente tutelado. Essa seleção acerca da nocividade, contudo, não 

poderia ficar entregue ao arbítrio do juiz, sob pena de ficar comprometido o princípio da 

legalidade. 

Assim, a aceitação de que a delimitação do proibido deve estar contida no próprio 

ordenamento jurídico, globalmente considerado, implica o reconhecimento de que o uso 

desta delimitação deve ser guiado pelos fins de um Direito Penal a ser implementado, ou 

seja, pela influência da política criminal na dogmática penal, o que, por sua vez, pressupõe 

a força normativa implícita ao princípio da insignificância11. 

 

1.2. Princípio da insignificância e normatividade dos princípios 

 

O caráter normativo do instituto jurídico estudado, qualidade de sua natureza 

jurídica de princípio, é ressaltado na fase pós-positivista de jurisdicidade dos princípios12. 

Essa propriedade era outrora negada a todo e qualquer princípio, seja porque, na 

fase jusnaturalista, refletindo uma dimensão ético-valorativa de ideias inspiradoras do 

postulado de Justiça, apta a uma função supletiva e interpretativa do sistema jurídico, 

assumia ele um traço metafísico e externo a este sistema, seja pelo fato de a fase seguinte, 

positivista, racional, reconhecê-lo nas grandes codificações como fonte normativa 

                                                      
9ROXIN, Claus. Verwerflichkeit und Sittenwidrigkeit als unrechtsbegründende Merkmale im Strafrecht. In: 

ROXIN, Claus. Strafrechtliche Grundlangenprobleme. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1973. p. 184-
208, notadamente 193-194. 

10ROXIN, Claus. Política criminal e sistema jurídico-penal. Trad. Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 
2002. p. 47-48. 

11PALIERO, Carlo Enrico. op. cit., p. 529-530. 
12BOBBIO, Norberto. Principi generali di diritto. In: AZARA, Antonio; EULA, Ernesto (A cura di). 

Novissimo Digesto Italiano. Torino: UTET, 1957. v. 13, p. 888-891. 
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subsidiária de integração do ordenamento jurídico, sob a designação de “princípios gerais 

de Direito”, estando, pois, ínsito a este ordenamento13. 

Assim, somente em uma terceira fase, com a incorporação dos princípios nas 

constituições promulgadas nas últimas décadas do século XX, é que houve o 

reconhecimento de que eles, por si só, podem impor uma obrigação normativa, superando-

se a clássica antinomia direito natural/direito positivo14. Com isso, além de uma função 

interpretativa e supletiva, os princípios passam a ter um papel fundamentador da ordem 

jurídica, com eficácia derrogatória e diretiva. 

 

1.2.1. Princípios e regras 

 

Para se chegar a um conceito de princípio, por sua vez, deve-se fazê-lo, dentro de 

um modelo misto, em contraste com a outra espécie de norma jurídica, a regra. Ambos 

podem ser formulados com o uso de expressões deônticas fundamentais, como dever, 

proibição e permissão15, de modo que a principal diferença entre eles repousa, como 

identificado por Alexy, no critério gradualista-quantitativo16. 

Por meio desse critério, entende-se por princípio um mandamento de otimização 

que contém uma determinação de que algo seja realizado na maior medida do possível, 

dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Trata-se de um padrão que deve ser 

                                                      
13BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. Trad. Marcelo Pugliesi, Edson 

Bini e Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1999. p. 42-44 e 207-210. 
14BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 12. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2002. p. 247; 

FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 2. ed. 
São Paulo: Atlas, 1994. p. 170-172. Dworkin (DWORKIN, Ronald. Taking rights seriously. Cambridge: 
Harvard University, 1977. p. 22) bem argumenta que o positivismo “is a model of and for a system of 
rules”, não funcionando para outros padrões que não são regras, dentre os quais estão os princípios. 

15Diz-se “podem ser formuladas com expressões deônticas fundamentais” no sentido de que, quando 
positivadas, mesmo assumindo uma forma descritiva (apofântica), podem ser novamente enunciadas, em 
virtude de seu caráter normativo, sob uma forma prescritiva (deôntica), ainda que, para isso, devam ser 
complementadas por outras normas (cf. VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito 
positivo. São Paulo: Max Limonad, 1997. p. 67-72). 

16ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros 
Ed., 2008. p. 89-90. O desenvolvimento da teoria a seguir exposta, majoritária na doutrina atualmente (cf. 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 
Almedina, 2003. p. 1255), será feito com base em seus ensinamentos (ALEXY, Robert. op. cit., p. 85-94) e 
nos de Dworkin (DWORKIN, Ronald. op. cit., p. 22-31), outro expoente do pós-positivismo, lembrando 
que as diferenças entre as teorias apresentadas por eles são pontuais, não afetando a essência da ideia (cf. 
ALEXY, Robert. op. cit., p. 91, nota 27). Não se olvida que critérios outros foram traçados ao longo do 
desenvolvimento da teoria da normatividade dos princípios (cf. BONAVIDES, Paulo. op. cit., p. 239-254), 
cujo histórico ultrapassa os limites do presente trabalho. 
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seguido para atender a uma exigência de justiça, de equidade ou mesmo da moral, pois 

possuem um peso ou uma importância própria. Essa característica é realçada no momento 

de se solucionar uma eventual colisão com outro princípio. Nesse caso, de acordo com as 

condições concretamente apresentadas, um deles deverá ceder ante a precedência do outro, 

sem que isso interfira na validade do que deixou de ser aplicado, visto que a relação de 

precedência poderá ser invertida, presentes condições diversas (caráter prima facie). 

Disso se distancia da regra, a qual possui um padrão de comportamento a ser 

seguido dentro do que é fática e juridicamente possível (à maneira do tudo ou nada), de modo 

que eventual conflito entre regras será resolvido com a declaração de invalidade de uma delas. 

Assim, a divergência será solucionada de acordo com critérios de hierarquia, especialidade e 

temporalidade, razão pela qual possuem um caráter definitivo. Todavia, também haverá um 

deslinde com a inserção de uma cláusula de exceção que elimine essa contradição – lembra-se 

que, quanto maior o número de exceções arroladas, mais completo será seu enunciado 

normativo –, caso em que a regra perderá seu caráter definitivo estrito e passará a ter também 

um caráter prima facie, embora de qualidade diversa daquele do princípio. 

Os princípios, desse modo, congregam os valores de uma sociedade em um dado 

momento histórico, desempenhando o papel de conexão das regras de direito positivo que 

compõem um sistema jurídico em particular. O fundamento desse direito positivo (direito 

posto), portanto, é a sociedade que historicamente o pressupõe ou, dito de outro modo, o 

direito pressuposto dessa determinada sociedade é a fonte dos princípios de seu sistema 

jurídico. Essa característica realça que os princípios, notadamente aqueles que não foram 

positivados, são descobertos dentro do próprio ordenamento jurídico, isto é, não estão fora 

dele. Tal característica faz com que se permita uma evolução do conteúdo de suas normas 

sem a necessidade de alteração de seu texto legal ou do recurso a argumentos metafísicos, 

destacando-se a ideia de que um ordenamento jurídico, enquanto produto cultural, é aberto, 

ou seja, evolui e se modifica17. 

                                                      
17GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 4. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2002. p. 20-

23, 43-44 e 70-77. Não se pode deixar de mencionar que o referido autor, importante difusor no 
pensamento jurídico brasileiro da diferenciação entre princípios e regras como espécies do gênero norma 
(notadamente cf. GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988: interpretação e 
crítica. 7ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 81-128, cuja primeira edição data de 1990), reviu 
recentemente sua posição (GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes: a interpretação/aplicação 
do direito e os princípios. 6. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2014. p. 98-139) para sustentar, com base na 
doutrina de Jeammaud (JEAMMAUD, Antonie. De la polysémie du terme “principe” dans le langages du 
droit et des juristes. In: CAUDAL, Sylvie (Org.). Les principes en droit. Paris: Economica, 2008. p. 49-74), 
que princípio é uma espécie de regra que possui um alto grau de generalidade e maior proximidade aos 
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valores, de modo que, dentro do gênero norma, há as regras (sendo os princípios uma variante) e as 
decisões. Esse resultado é obtido pela substituição da teoria deôntica da normatividade do Direito – 
segundo a qual a regra de direito é uma regra de conduta (prescrever, proibir ou permitir determinado 
comportamento) sob ameaça de sanção, em que a generalidade da regra consiste em ser ela igual para todos 
– por uma teoria funcional – para a qual a essência de um texto normativo encontra-se na sua vocação de 
servir de modelo para determinar como as coisas devem ser, razão pela qual a sua generalidade consiste na 
aptidão que possui a regra de receber um número de aplicações em tese ilimitado – o que excluiria qualquer 
oposição entre regra e princípio. Assim, feita a distinção entre texto normativo e norma jurídica (sentido 
amplo), de modo que esta seja produzida pelo intérprete (decisão, que também é um tipo de espécie 
normativa) a partir daquele em conjunto com a realidade, tem-se que esse texto normativo é, na verdade, 
composto por regras.  
A principal consequência observada na adoção desse modelo é que uma “colisão entre princípios” passaria 
a ser resolvida como todo e qualquer conflito entre normas, o que conferiria uma maior racionalidade 
jurídica, bem como aumentaria a calculabilidade e a previsibilidade dos comportamentos, tão caros ao 
mercado e, em última análise, ao capitalismo. Dessarte, se a inserção do Direito no mundo dos fatos operar-
se-ia caso a caso por meio de sua interpretação/aplicação, ter-se-ia que a interpretação ocorreria por meio 
da formulação de juízos de legalidade, restrita ao campo da prudência e contida pelo texto normativo 
(regras), de modo que a “colisão entre princípios”, como a colisão entre quaisquer outras normas, seria 
resolvida pelo reconhecimento de uma exceção, ou seja, pela afirmação de que um determinado caso estaria 
fora do âmbito de incidência da norma, o que seria feito pelo Poder Judiciário, sem o seu afastamento do 
ordenamento jurídico, pois a admissão da exceção apenas realçaria que as normas jurídicas só poderiam 
valer para situações normais. Por sua vez, a chamada “ponderação entre princípios” somente ocorreria em 
um momento posterior, o da aplicação do Direito, e nada mais seria do que um juízo de oportunidade entre 
valores (e não entre normas), ou seja, uma opção entre indiferentes jurídicos que o intérprete faria de 
maneira discricionária e subjetiva, muitas vezes pautada pela equidade (hoje sob a forma das pautas da 
proporcionalidade e da razoabilidade). Deixar que a “ponderação entre princípios” e o recurso às pautas da 
proporcionalidade e da razoabilidade atuem sobre os juízos de legalidade, na atividade interpretativa, 
portanto, excluiria determinadas situações do sistema jurídico (ao contrário da exceção, cujo resultado está 
dentro dele) e abriria margens para o subjetivismo, pois se julgaria a partir de valores, afastando-se do 
direito positivo e da própria concepção de Estado de Direito, gerando insegurança jurídica. 
Feitas essas considerações, tem-se que, ainda que muito bem construídas, será utilizada no âmbito deste 
trabalho a diferenciação entre princípios e regras como espécies de normas, de acordo com o já analisado 
critério gradualista-quantitativo. Quanto à questão da “colisão entre princípios” e de sua “ponderação”, o 
próprio Alexy (ALEXY, Robert. op. cit., p. 93-103 e 144-179) esclarece que serão os elementos do caso 
concreto que permitirão a definição de qual será o princípio que terá maior peso na situação particular, 
formando-se uma relação de precedência condicionada entre os princípios em questão, chamada lei de 
colisão, com natureza jurídica de regra. Além disso, sobre a correlação entre a teoria dos princípios e a 
teoria dos valores, o professor alemão pontua que a diferença entre princípios e valores é que estes possuem 
um caráter axiológico, ao passo que aqueles, um deontológico, sendo idênticas as estruturas entre uma 
norma deontológica (princípios e regras) e uma norma axiológica (critérios de valoração e regras de 
valoração). Isso faz com que as objeções à teoria dos valores sejam também estendidas à teoria dos 
princípios, sendo que entre as objeções destacam-se aquelas de ordem filosófica, metodológica e 
dogmática, enquadrando-se, nesta última, a realizada pelo professor pátrio (“afasta-se do direito positivo e 
da concepção de Estado de Direito, gerando um arbítrio interpretativo”), cuja solução apontada, como visto, 
foi a adoção de um modelo puro de regras. Contudo, a adoção de um modelo puro, seja de princípios, seja 
de regras, acarreta a falsa sensação de que os sopesamentos seriam prescindíveis, o que se revela de fato 
insustentável, pois, apenas deslocaria a resolução da relação de precedência para seus critérios de aplicação. 
Isso porque há a realização de um juízo de legalidade – no qual são necessariamente utilizados elementos 
da realidade – entre duas normas (nas duas teorias os princípios não deixam de serem normas), cujo 
resultado é o reconhecimento de uma exceção que tira o caso concreto do âmbito de incidência de uma 
delas. Por essa razão, somente um modelo misto consegue ser mantido, havendo primazia à observância das 
regras constitucionais em face dos princípios, salvo diante de razões outras que faça afastar o princípio da 
vinculação ao teor literal da constituição, urgindo a fundamentação da decisão como elemento de unidade 
racional do sistema, afastando-o do subjetivismo. Essa conclusão, inclusive, estava em consonância com a 
antiga edição da obra de Grau (GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do 
direito. São Paulo: Malheiros Ed., 2002. p. 122-193), a qual também negava a discricionariedade judicial. 
Por fim, a mudança de posição do autor brasileiro em nada interfere na descoberta dos princípios no direito 
pressuposto, pois são princípios de direito positivo que estão latentes, implícitos (GRAU, Eros Roberto. 
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1.2.2. Identificação de uma norma como sendo de direito fundamental 

 

Interessa nesse ponto a busca por um critério de identificação de uma norma como 

sendo de direito fundamental dentro de um determinado ordenamento jurídico. Assim, se 

critérios substanciais ou estruturais sofrem a crítica de serem muito ligados a determinadas 

concepções de Estado18, pode-se adotar um critério formal, ou seja, relativo à forma de 

positivação dessas normas, isto é, relativo ao modo como elas estão assim declaradas na 

constituição, o que, a despeito de uma inicial estreiteza de sua abrangência, possui a 

vantagem de conferir maior racionalidade ao ordenamento analisado19. 

A adoção desse critério, como evidente, não supre as necessidades de aplicação 

dessas normas às especificidades do caso concreto, tendo-se em vista que muitas delas são 

semanticamente abertas, sendo necessário densificá-las. Desse processo de densificação 

resultará outra norma, que conterá uma relação com o texto constitucional chamada de 

relação de refinamento, pois justificada na sua fundamentação em uma norma de direito 

fundamental diretamente estabelecida pelo texto constitucional, motivo pelo qual é ela 

denominada norma de direito fundamental atribuída20. 

                                                                                                                                                                 
Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito, cit., p. 151; GRAU, Eros Roberto. Por que 
tenho medo dos juízes: a interpretação/aplicação do direito e os princípios, cit., p. 104), mantendo-se a 
inteireza da argumentação aqui utilizada. 

18Essa vinculação é proveniente das origens do Estado Liberal, de inspiração iluminista, atingindo o ápice no 
artigo 16 da Declaração (francesa) dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, segundo a qual “[t]oute 
Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, 
n'a point de Constitution” (Em tradução livre: “Toda sociedade, na qual a garantia dos direitos não é 
assegurada, nem a separação dos poderes é determinada, não tem constituição”). 

19ALEXY, Robert. op. cit., p. 66-69. Evidentemente que essa opção por uma dimensão analítica não exclui as 
dimensões empíricas e normativas do objeto analisado unificadas, em última análise pelo caráter prático da 
ciência do direito (Id. Ibid., p. 37-38). Dessa forma, não se ignora, mas, pelo contrário, fortalece-se a 
perspectiva da afirmação histórica dos direitos humanos (a expressão “direitos humanos” guarda maior 
relação com os documentos de Direito Internacional, os quais pretendem reconhecer posições jurídicas ao 
ser humano como tal, independentemente de sua vinculação com determinada ordem constitucional, 
ocasião em que se utiliza a expressão “direitos fundamentais” – cf. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia 
dos direitos fundamentais. 7. ed. Porto Alegre: Livr. do Advogado, 2007. p. 35-38), na medida em que 
fornecem importantes substratos para a identificação de normas de direitos fundamentais atribuídas, 
conforme será exposto. 

20ALEXY, Robert. op. cit., p. 69-76. A norma jurídica a ser encontrada, por seu turno, decorre da interpretação de 
todo o Direito e não apenas de uma parte dele (GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a 
interpretação/aplicação do direito, cit., p. 113), destacando-se a necessária integração entre o fato, o valor e a 
norma para a sua aplicação ao caso concreto (REALE, Miguel. Teoria tridimensional do direito. 5. ed. São 
Paulo: Saraiva, 1994. p. 53-65), de modo que a subsunção, quando ocorrer, não será obra de um silogismo 
formal (ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. Trad. J. Baptista Machado. 7. ed. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 1996. p. 75-105), mas obedecerá a lógica da argumentação, ou seja, a lógica do razoável (ALVES, 
Alaôr Caffé. Lógica: pensamento formal e argumentação. Bauru: Edipro, 2000. p. 397-398. PERELMAN, 
Chaïm. Ética e direito. Trad. Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 469-558). 
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Claro está que a extensão da qualificação de uma norma como sendo de direito 

fundamental para as normas atribuídas também gera problemas de amplitude, pois às 

normas de direito fundamental, diretamente estabelecidas pelo texto constitucional, pode 

ser atribuída uma gama bastante extensa de normas, nas quais, em grande parte, se 

concentra a maioria das discussões acerca dos direitos fundamentais travadas no âmbito 

Judiciário.  

Portanto, a resolução desse problema passa pela atribuição de validade a essas 

normas de direito fundamental atribuídas, que, a despeito da impossibilidade de ser feita 

por critérios normativos (ela não está diretamente atribuída pelo texto constitucional), deve 

ser realizada por meio de uma correta conceituação dos direitos fundamentais, na qual 

ganham força os precedentes dos tribunais constitucionais21. 

 

1.2.3. Princípio da insignificância: norma de direito fundamental atribuída 

 

Identificado que, no pós-positivismo, é reconhecida a normatividade dos 

princípios ao lado das regras e, além disso, conferido a eles um papel de destaque no 

ordenamento jurídico, notadamente quando caracterizados como normas de direito 

fundamental, impõe-se perscrutar as relações de refinamento que fundamentam o princípio 

da insignificância, visto que, comumente não está estabelecido de maneira direta pelo texto 

constitucional. 

Tais relações, por sua vez, necessitam da análise de um conteúdo material, o que 

remonta às bases que consagram o Estado Democrático de Direito. Este, por seu turno, é 

resultante de uma longa e paulatina conquista histórica22, representando a união de 

                                                      
21No sistema jurídico brasileiro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição 

(artigo 102, caput, da Constituição Federal de 1988), o que confere às suas decisões forte peso 
argumentativo na fundamentação referida a direitos fundamentais e, em alguns casos (artigo 102, parágrafo 
2º, e artigo 103-A, da Constituição Federal de 1988), dota-as também de caráter vinculante. 

22O Estado (Liberal) de Direito é fruto do Estado Moderno, que nasceu das lutas contra o absolutismo. Nessa 
primeira fase, com intensa influência do Iluminismo, destacaram-se três grandes movimentos político-
sociais, todos com a edição de um significativo documento jurídico, quais sejam: (i) Revolução Inglesa, 
com a produção do Bill of Rights, de 1689, com a intenção de estabelecer limites ao poder absoluto do 
monarca, fortalecendo-se o Poder Legislativo, com participação popular; (ii) a Revolução Americana, que 
culminou com a United States Declaration of Independence, em 1776, que igualmente garantiu a 
supremacia da vontade do povo e a possibilidade de se manter um permanente controle sobre o governo; e 
(iii) a Revolução Francesa, cujos princípios foram expressos na Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen, de 1789, de cunho mais universal do que as outras duas que a precederam. Foram três as principais 
conquistas destes movimentos: a submissão ao império da lei, a divisão de poderes e a declaração de 
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princípios de um Estado de Direito (princípio do Estado de Direito) ‒ que podem ser 

sintetizados pelos princípios da constitucionalidade, da jurisdicidade e do sistema de 

direitos fundamentais ‒ com aqueles de um Estado Social (princípio da socialidade) ‒ os 

quais agregam elementos teleológicos e impositivos no agir deste Estado, todos 

qualificados por um ideal democrático (princípio democrático), ou seja, vinculado à 

observância de regras e processos para a organização e titularidade do exercício do poder 

(dimensão processual) e condicionando a legitimidade desse poder à persecução de 

determinados fins (dimensão substancial), com a consequência de irradiar seus valores por 

todos os elementos constitutivos do Estado e de sua ordem jurídica23. 

Tais princípios (Estado de Direito, socialidade e democrático), portanto, 

constituem-se nas decisões políticas estruturais de um Estado e, por essa razão, são 

municiados de força de expansão, isto é, comportam desdobramentos em outros, 

notadamente os chamados princípios gerais, bem como dotam de unidade os diferentes 

segmentos do texto constitucional, condicionando a atuação dos poderes públicos e 

pautando a interpretação e a aplicação de todas as normas jurídicas vigentes24. 

É com base nesse panorama que se poderá inferir o princípio da insignificância 

como decorrente do princípio da legalidade penal, o qual, ao limitar o princípio da 

liberdade, possui a exigência de previsão de uma ofensa ao bem jurídico tutelado (princípio 

da lesividade/ofensividade), cujo resultado jurídico imposto deverá ser concretamente 

                                                                                                                                                                 
direitos e garantias individuais. Contudo, elas não foram capazes de garantir a paz social almejada, 
contribuindo para acentuar a desigualdade econômica entre as pessoas, o que resultou na ascensão de um 
Estado Social de Direito, impulsionado, principalmente por: (i) movimentos socialistas que ganharam força 
com o aumento da classe proletária formada em decorrência da Revolução Industrial, com destaque para a 
Comuna de Paris (1871) e a Revolução Russa (1917); (ii) a promulgação da Constituição de Weimar, na 
Alemanha, em 1919, dando visibilidade aos chamados direitos sociais, anteriormente também estabelecidos 
pela Constituição do México de 1917; (iii) ocorrência de duas Guerras Mundiais (1914-1918 e 1939-1945), 
com o incidente da Grande Depressão (1929) no período intermediário, forçando a adoção, inicialmente 
pelos Estados Unidos da América, de um programa de governo altamente intervencionista na economia (no 
caso, o chamado New Deal); e (iv) o surgimento das democracias populares no pós-guerra, com destaque 
para a Europa Oriental e Cuba. Esse modelo de Estado, por sua vez, também não se mostrou eficaz, 
notadamente pelo fato de não ter colocado em evidência o ideal democrático, razão pela qual ganha 
expressão o Estado Democrático de Direito. Essa concepção teórica, por sua vez, fortaleceu-se com os 
seguintes fatos históricos: (i) a queda do muro de Berlim (1989), a Reunificação Alemã (1990) e o fim da 
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (1991); (ii) a presença de regiões de conflito e de pessoas em 
situação de extrema pobreza em todo o mundo; e (iii) o fortalecimento de blocos regionais com cláusula de 
democracia, como a União Europeia (art. 2º do Tratado da União Europeia) e o Mercosul (Protocolo de 
Ushuaia) (DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 
1998. p. 147-151 e 263-307). 

23SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 23. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2004. 
p. 112-120; CANOTILHO, José Joaquim Gomes. op. cit., p. 243-356. 

24BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 
159-160. 
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analisado quanto à sua extensão para, à luz do princípio da igualdade, determinar o 

tratamento a ser conferido àquele identificado como ínfimo. 

 

1.2.3.1. A liberdade e a legalidade penal no Estado Democrático de Direito 

 

Não há que se falar em relações de refinamento no âmbito do Direito Penal sem 

que o ponto de partida seja a ideia de liberdade. Ora, a liberdade sempre foi alvo de 

fecundas discussões filosóficas, podendo ser identificadas três principais concepções25: (i) 

como autodeterminação ou autocausalidade, compreendida como ausência de condições e 

de limites; (ii) como necessidade, em que a autodeterminação é atribuída à totalidade a 

qual o homem pertence; e (iii) como possibilidade de escolha, em que é tida como limitada 

e condicionada. 

O primeiro entendimento corresponde a liberdade com aquilo que é causa de si 

mesmo (causa sui)26, fundamentando a noção do livre-arbítrio27, propagada na Idade 

Média e que chega à filosofia moderna como formas de indeterminismo28. No campo 

político, seu equivalente é a ausência de normas29, presente na anarquia, como era o 

“estado natural”30. 

Já o segundo sentido identifica a liberdade com a necessidade. Seu fundamento 

continua sendo a causa sui, porém, ela não é atribuída ao indivíduo, mas ao todo, 

notadamente a um ente superior, Igreja ou Estado, por exemplo, do qual o indivíduo é 

apenas uma manifestação ou parte. Tem origem no estoicismo31 e, atualmente, pode ser 

                                                      
25LIBERDADE. In: ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. Trad. Alfredo Bosi. 3. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 1998. p. 605-613. 
26ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Trad. Edson Bini. 3. ed. Bauru: Edipro, 2009. III, 5, 1113b, p. 98. 
27AQUINO, Santo Tomás de. Suma Teológica. Trad. Carlos-Josaphat Pinto de Oliveira. São Paulo: Loyola, 

2002. v. 2, I, q. 83, a. 1, p. 485-489. 
28SARTRE, Jean-Paul. O ser e o nada: ensaio de ontologia fenomenológica. Trad. Paulo Perdigão. 

Petrópolis: Vozes, 2007. p. 536ss. 
29PLATÃO. A República. Trad. Albertino Pinheiro. Bauru: Edipro, 2000. VIII, p. 329-331. 
30HOBBES, Thomas. Leviatã: ou matéria, forma e poder de um estado eclesiástico e civil. Trad. Rosina 

D’Angina. São Paulo: Martin Claret, 2014. XIII, p. 106-110. 
31CÍCERO. Sobre o destino. Trad. José Rodrigues Seabra Filho. São Paulo: Nova Alexandria, 2001. §§ 17-

19, p. 17-19. 
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encontrada em filosofias existencialistas32. Na seara da política, identifica-se na defesa do 

absolutismo estatal33. 

Por fim, a terceira das correntes apontadas caracteriza a liberdade com uma 

escolha condicionada, de modo que é livre aquele que detém, em certo grau ou medida, 

determinadas possibilidades. Assim, a escolha é de cada indivíduo, sendo limitada tanto 

pelo grau das possibilidades objetivas que possui, sempre em número mais ou menos 

restrito, quanto pela ordem dos motivos da escolha, o que restringe ainda mais essas 

possibilidades. Por essa razão, este conceito de liberdade é uma forma de determinismo, 

ainda que não de necessidade34. Essa concepção foi retomada, já na seara política, por 

filósofos iluministas, ao se negar a liberdade de querer e se afirmar a liberdade de fazer. 

Com isso, a liberdade do homem em sociedade consistiria em não estar ele sujeito a 

limitações em sua liberdade, que não aquelas estabelecidas por consenso no Estado, do 

qual ele próprio faria parte por meio do processo legislativo35. 

É esta última concepção de liberdade, limitada pela lei, portanto, que melhor se 

amolda ao conceito de Estado Democrático de Direito. Assim, a partir de uma chamada 

liberdade geral de ação tutelam-se especificamente algumas formas de sua expressão 

                                                      
32JASPERS, Karl. La fe filosófica ante la revelación. Trad. Gonzalo Diaz y Diaz. Madrid: Gredos, 1968. p. 

460ss. 
33HOBBES, Thomas. op. cit., XIV e XVII, p. 110-120 e 138-142; HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. 

Filosofia do direito. Trad. Paulo Meneses et al. São Leopoldo-RS: Usininos; São Paulo: Loyola, 2010. §§ 
33 e 258, p. 77-78 e 230-233. 

34As origens desse conceito remontam ao “Mito de Er”. Er era um combatente armênio que foi morto em 
batalha e que ressuscitou no 12o dia para contar a todos o que testemunhou acerca do que acontece às almas 
após a morte. Assim, em um primeiro momento, a alma chega a um espaço com duas aberturas na Terra e 
duas no céu. Os justos passam por uma destas aberturas celestes e, após um período de recompensas, têm 
suas almas puras e limpas liberadas para seguirem pela segunda abertura do céu; já os injustos descem por 
uma das aberturas da Terra e, após um período de expiação, têm suas almas impuras e imundas liberadas 
para a segunda abertura terrestre. Novamente juntas, as almas são direcionadas a um lugar onde estão as 
três filhas da Necessidade ‒ as Parcas: Láquesis (o Passado), Cloto (o Presente) e Átropos (o Futuro), que 
tecem o destino dos humanos. Aí, um mensageiro dos deuses recolhe os modelos de vida e os dispõem para 
as almas escolherem qual deles será seu novo período de vida humana. A escolha é irrevogável e cada qual 
responde por si, devendo fazê-lo com prudência a fim de escapar das armadilhas contidas em cada escolha. 
É perceptível como a maior parte das almas escolhe de acordo com os costumes de sua vida anterior, sendo 
que aquelas que vinham de uma passagem pela Terra demoravam mais para se decidir, dada a experiência 
dos próprios males e dos males alheios que presenciaram durante o período de expiação. Após a escolha e 
cerzidos a seu novo destino, justos e injustos são conduzidos ao Rio Letes, junto ao Rio Ameles, onde 
bebem de sua água e perdem a memória de todas as coisas, na medida da quantidade de água ingerida. Er, 
contudo, não tomou a água, para poder retornar à vida e relatar sua história, como determinava a sua missão 
(cf. PLATÃO. A República, cit., X, p. 412-419). 

35Embora conhecidas as diferenças entre os autores do período, é possível estabelecer pontos de 
convergência, cf. LOCKE, John. Dois tratados do governo civil. Trad. Miguel Morgado. Lisboa: 70, 2006. 
II, 4, 22, p. 233 e 247-248; ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social. Trad. Antonio de Pádua Danesi. 
3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1996. l. I, c. VI, e l. II, c. VI, p. 20-23 e 45-49; MONTESQUIEU. 
L’esprit des lois. Paris: Garnier Frères, 1949. v. 1, XI, 3, p. 162. 
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externa36, como a liberdade da pessoa natural, a liberdade de pensamento, a liberdade de 

expressão coletiva, a liberdade de ação profissional e a liberdade de conteúdo econômico e 

social, as quais, por esse motivo, são conhecidas por “liberdades”37. 

Liberdade e legalidade, desse modo, complementam-se e garantem-se de modo 

recíproco, espalhando matizes por todos os setores do ordenamento jurídico. Por isso, 

voltando ao âmbito Direito Penal, mecanismo de controle social formal responsável pela 

resposta mais enérgica do Estado às condutas nocivas ao convívio social, com base na 

descrição de condutas proibidas, erige-se o princípio da legalidade penal (nullum crimen, 

nulla poena sine lege) como sua viga mestra38. 

Assume, dessa maneira, uma função constitutiva39 no sistema jurídico penal, ou 

seja, sem respeito ao princípio da legalidade penal não há que se falar em delito. Por essa 

razão, em um primeiro momento, apresenta este princípio quatro importantes garantias 

formais40, complementando a fórmula latina acima transcrita da seguinte maneira: nullum 

crimen, nulla poena sine lege (i) scripta, (ii) stricta, (iii) praevia et (iv) certa. 

                                                      
36SILVA, José Afonso da. op. cit., p. 233-234. 
37Prefere-se o termo “liberdades” a “liberdades públicas” pelo fato de este último termo ter sido utilizado 

para designar os direitos declarados em 1789, bem como nas outras declarações que a seguiram, todas 
segundo um espírito liberal, ou seja, mais restrito do que aquele pretendido em um Estado Democrático de 
Direito (cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 3. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1999. p. 15, nota 15). 

38BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Trad. Alexis Augusto Couto de Brito. São Paulo: Quartier 
Latin, 2005. III, p. 42-43. Alguns documentos históricos também merecem ser mencionados: (i) a Magna 
Charta Libertatum (1215), do rei João Sem Terra, cujo artigo 39 continha a ideia de limitação da 
autoridade do Estado em face da liberdade individual; (ii) a Constituição da Virgínia, de 1776, que 
incorporou o espírito desse texto em seu artigo 8º; (iii) a Constituição dos Estados Unidos da América, de 
1787, cujo artigo 1º, seção 9, continha semelhante disposição; e (iv) a Declaração (francesa) dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, de 1789, cujo artigo 8º explicitou o conteúdo do princípio da legalidade tal qual foi 
propagado por sucessivos códigos penais da época, dentre os quais o Código Penal da Áustria (1787), 
conhecido por Josephina, em alusão a D. José II, primeiro a fazer a incorporação do princípio, e, 
principalmente, o Código Penal da Baviera (1813), elaborado por Feuerbach, jurista que cunhou a famosa 
expressão latina nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali, sintetizando seu conteúdo (cf. 
HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958. v. 1, t. 1, art. 1º, 
p. 27-37. BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12. ed. Rio de Janeiro: Revan, 
2013. p. 63-64). 

39BATISTA, Nilo. op. cit., p. 42 e 66; BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 17. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. v. 1, p. 35-37; PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito 
privado. 4. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1983. t. 2, § 164, n. 2, p. 202-205. 

40ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: fundamentos. La estructura de la teoría del delito. Trad. 
Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo, Javier de Vicente Remesal. Madrid: Civitas, 
2008. t. 1, p. 140-141; TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 5. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2000. p. 22-29; REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de direito penal: parte geral. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2013. p. 36-38; FRANCO, Alberto Silva. Art. 1º. In: FRANCO, Alberto Silva; STOCO, 
Rui (Coords.). Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência. 8. ed. São Paulo: Ed. Revista 
dos Tribunais, 2007. p. 37-41 e 52-57; BATISTA, Nilo. op. cit., p. 66-81. Vale mencionar que Gomes 
(GOMES, Luiz Flávio. Princípio da ofensividade no direito penal. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 
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Por meio destas garantias formais, realça-se que somente uma lei em sentido 

estrito, ou seja, um ato do Poder Legislativo produzido de acordo com um procedimento 

constitucional41, pode criar um tipo penal, excluindo-se, portanto, a possibilidade de que 

seja feito por meio de normas consuetudinárias (lex scripta – princípio da reserva legal)42 

ou que tenha seu âmbito de incidência estendido a casos semelhantes, com o intuito de 

colmatar lacunas punitivas pelo recurso da analogia (lex stricta)43, salientando-se, assim, o 

caráter fragmentário do Direito Penal, ou seja, não é ele instrumento de tutela de todo e 

qualquer bem jurídico, nem abarca todas as formas de ataques a ele direcionados. Além 

disso, acentua-se a exigência de que o tipo penal seja anterior ao fato que se pretenda punir 

                                                                                                                                                                 
2002. p. 36) arrola sete garantias formais, acrescentando aquelas quatro já mencionadas, as exigências de 
ser a lex populi (advinda de um Poder Legislativo e em consonância com um processo legislativo 
constitucional), clara (a letra da lei deve ser inteligível) et determinata (contemplar fatos que possam ser 
comprovados em juízo), o que, a rigor, já são consideradas ao se mencionar a necessidade de uma lex 
scripta (quanto ao primeiro) et certa (quanto aos dois últimos). 

41Questão que pode ser suscitada trata das chamadas normas penais em branco de complementação 
heteróloga, ou seja, aquelas em que a descrição da conduta incriminada não é feita integralmente, 
atribuindo-se a fontes legislativas de constitucionalidade inferior (notadamente regulamentos 
administrativos) o seu aperfeiçoamento. Nesse caso, admite-se que a participação da norma 
complementadora seja acessória, principalmente quando se exige um conhecimento técnico específico e 
quando esta norma dinâmica não seja compatível com o processo legislativo (caso do art. 33 da Lei n. 
11.343/2006 – Lei de Drogas, complementado por portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde), mas deixa de ser razoável à medida que retira a descrição do comportamento 
proibido da lei, deixando-a totalmente para a norma complementadora (como ocorre no art. 4º, parágrafo 
único, da Lei n. 7.492/1986 – Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, ao se reprimir a “gestão 
temerária”, definida em sua totalidade por normas administrativas do Banco Central do Brasil). Há, dessa 
maneira, um problema de tipicidade (SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Tipicidade penal e 
sociedade de risco. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 40-42). 

42Isso não significa que os costumes não sejam utilizados em sua função integrativa, na elucidação de 
elementos dos tipos penais e no reconhecimento de que algumas ações, embora formalmente típicas, 
afastem a incidência da norma incriminadora por não serem reprovadas socialmente (adequação social da 
ação), como a lesão corporal resultante de se furar as orelhas de uma recém-nascida para o uso de brincos. 
O que se destaca, por sua vez, é que os costumes, além de não poderem criar um delito, também não 
podem, por si só, derrogá-lo (cf. GUADANHIN, Gustavo de Carvalho. Validade e eficácia das normas no 
ordenamento jurídico brasileiro – a revogação pelo costume: desuso e costume negativo em face da pauta 
interpretativa da proporcionalidade. Boletim Científico – Escola Superior do Ministério Público da União, 
Brasília, ano 2, n. 8, p. 51-65, jul./set. 2003). 

43A analogia, método de integração do ordenamento jurídico, tem sua utilização vedada no Direito Penal para 
fundamentar a aplicação ou agravação da pena (analogia in malam partem), mas é admitida para beneficiar 
a situação do acusado (analogia in bonam partem). Nem sempre essa garantia foi respeitada, devendo ser 
relembrada a utilização da analogia in malam partem na alteração procedida pelo regime nazista, em 1935, 
no parágrafo 2º do Código Penal alemão. Diferente, porém, é o caso da interpretação extensiva, na qual 
existe uma norma jurídica e ela mesma se torna aplicável à determinada situação, se estendido o seu 
entendimento para além do que usualmente se faz, bem como o caso da interpretação analógica, segundo a 
qual essa extensão é operada pelo próprio legislador, quando utiliza fórmulas generalizantes (como o faz no 
art. 121, § 2º, I, in fine, do Código Penal). Isso não significa que o uso dessas técnicas de interpretação seja 
livre de contestação, sendo esta última, inclusive, tida por um verdadeiro elemento normativo de expansão 
do tipo penal (SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Norma penal e hermenêutica jurídica. In: 
SILVEIRA, Renato de Mello Jorge; RASSI, João Daniel (Orgs.). Estudos em homenagem a Vicente Greco 
Filho. São Paulo: LiberArs, 2014. p. 11-22). 
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(lex praevia – princípio anterioridade)44 e que possua clareza em sua redação, não se 

admitindo incriminações vagas e indeterminadas (lex certa – princípio da taxatividade)45, 

com o fito de desempenhar, assim, sua função pedagógica e motivar o comportamento 

humano. 

Contudo, os princípios regentes de um Estado Democrático de Direito impelem 

que o princípio da legalidade penal não se possa exaurir em sua dimensão formal, 

apresentando também garantias materiais ao poder do Estado na eleição das condutas que 

serão incriminadas, limitando assim seu ius puniendi46. 

 Delineia-se, dessa maneira, uma forma de Direito Penal, ou seja, aquela cuja 

missão é a exclusiva proteção de bens jurídicos constitucionais, afastando-se da defesa de 

uma ética, de uma moral, de uma ideologia ou de quaisquer outras formas de intervenções 

penais que somente contribuem para criar ou manter desigualdades ou estigmas de seres 

humanos socialmente integrados47. 

                                                      
44Contudo, a lei posterior que beneficia o acusado, seja revogando a norma incriminadora (abolitio criminis), 

seja por qualquer outro modo melhorando sua situação, retroagirá por exceção fundada na equidade. 
45Essa garantia, em muito ligada à técnica legislativa, destaca que, a despeito da abstração característica das 

normas, devem ser evitados problemas como a ocultação do núcleo do tipo (veja-se, por exemplo, a 
redação original do art. 149 do Código Penal, in verbis: “reduzir alguém a condição análoga à de escravo”, 
atualmente aperfeiçoado o seu conteúdo por meio da Lei n. 10.803/2003) ou o uso de elementos sem 
precisão semântica (caso do “perigo moral” previsto no art. 245 do Código Penal). Assim, em última 
análise, tem-se um problema relacionado à tipicidade penal – ferramenta dogmática que efetiva essa faceta 
do princípio da legalidade –, notadamente quanto aos elementos objetivos do tipo penal, quais sejam, os 
elementos objetivos-descritivos, objetivos-normativos e objetivos-subjetivos, ressaltando que mesmo estes 
últimos podem assumir um aspecto descritivo ou normativo. Ora, enquanto a utilização de elementos 
descritivos aproxima o tipo penal do ideal da taxatividade, constituindo-se em um tipo fechado, pelo fato de 
o comportamento humano visado pelo legislador poder ser compreendido sem maiores questionamentos, os 
elementos normativos afastar-se-iam desse arquétipo por demandarem uma interpretação 
complementadora, com recurso de conceitos construídos em outros campos do Direito (formando o que se 
entende hoje por assessoriedade – não de “acessório”, mas de “assessoramento” – do Direito Penal), bem 
como de valores e de referências sociais, tornando-se, assim, um tipo aberto. Entretanto, tanto os elementos 
descritivos quanto os elementos normativos necessitam de um grau de interpretação, maior neste que 
naquele caso, mas, o real fator complicador é a complexidade social que demanda uma expansão do Direito 
Penal, fazendo com que, cada vez mais, sejam necessários elementos normativos que o conectem com 
outras esferas jurídicas, muitas vezes sem o respeito a uma taxatividade mínima, obrigando o cidadão 
comum a conhecimentos extraordinários acerca daquilo que é realmente proibido (SALVADOR NETTO, 
Alamiro Velludo. Tipicidade penal e princípio da legalidade: o dilema dos elementos normativos e a 
taxatividade. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 18, n. 85, p. 219-235, jul./ago. 2010). 

46FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Trad. Ana Paula Zomer Sica, Fauzi Choukr, 
Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 4. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2014. p. 348-350.  

47ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: fundamentos. La estructura de la teoría del delito, cit., t. 1, p. 
55-57; SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporáneo. 2. ed. 
Montevideo-Buenos Aires: IB de f, 2010. p. 163-192; GOMES, Luiz Flávio. Princípio da ofensividade no 
direito penal, cit., p. 42-43; FRANCO, Alberto Silva. op. cit., p. 47-48 (ressalva-se que o autor considera o 
princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos como sinônimo do princípio da ofensividade ou 
lesividade, concepção distinta daquela aqui trabalhada). Adota-se aqui a expressão “exclusiva proteção de 
bens jurídicos constitucionais”, haja vista que a simples menção a “bem jurídico” pode esvaziar a garantia 
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Dentro desse objetivo, é possível identificar as garantias materiais48 (i) do princípio 

da intervenção mínima, (ii) do princípio do fato, (iii) do princípio da alteridade, (iv) do 

princípio da proporcionalidade das penas e (v) do princípio da ofensividade ou lesividade, cujo 

conjunto pode ser expressado sob a fórmula nulla poena, nullum crimen sine lege valida. 

Pelo princípio da intervenção mínima, reafirma-se que o Direito Penal, como um 

dos mecanismos de controle social formal dos quais dispõe o Estado, deve ser utilizado, se 

demonstrada for a sua capacidade de tutela (princípio da efetividade)49, somente nos 

ataques mais expressivos que sofrem os bens jurídicos (princípio da fragmentariedade), 

notadamente nas circunstâncias em que não tenham êxito os métodos menos gravosos de 

outros ramos do direito, configurando-se, assim, como a ultima ratio do sistema jurídico 

(princípio da subsidiariedade)50. 

Já o princípio do fato coloca em evidência que só podem ser criminalizadas 

condutas exteriorizadas, do que se depreende que não são passíveis de reprimenda tanto os 

estados ou as condições existenciais das pessoas – abrangendo a sua forma de ser ou a sua 

própria personalidade –, quanto suas atitudes internas, isto é, pensamentos, desejos e 

intenções, ainda que sejam eles criminosos (cogitationis poenam nemo partitur)51. 

                                                                                                                                                                 
pretendida, a depender do conteúdo que lhe for atribuído (cf. D’AVILA, Fabio Roberto. Ofensividade em 
direito penal: escritos sobre a teoria do crime como ofensa a bens jurídicos. Porto Alegre: Livr. do 
Advogado, 2009. p. 65-66). 
Não se pode deixar de mencionar, ainda, que já a Declaração (francesa) dos Direitos do Homem e do Cidadão, 
de 1789, continha, em seu artigo 5º, uma projeção da necessidade de um controle material do ius puniendi do 
Estado, in verbis: “La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas 
défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas” (Em 
tradução livre: “A lei não pode proibir senão as ações prejudiciais à sociedade. Tudo o que não é defeso em lei 
não pode ser impedido, e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordena”). 

48As garantias materiais do princípio da legalidade penal aqui identificadas figuram no trabalho de outros 
autores com pequenas variações quantitativas, terminológicas e acerca da inferência que se possa fazer dos 
princípios do Estado Democrático de Direito (cf. ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: 
fundamentos. La estructura de la teoría del delito, cit., t. 1, p. 58-71; FERRAJOLI, Luigi. op. cit., p. 348-
350; BATISTA, Nilo. op. cit., p. 89-94. FRANCO, Alberto Silva. op. cit., p. 45-52; GOMES, Luiz Flávio. 
Princípio da ofensividade no direito penal, cit., p. 32-46; BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de 
direito penal. 17. ed., cit., v. 1, p. 47-69).  

49A análise da efetividade de uma tutela penal é feita com especial destaque pela criminologia, ciência 
humana baseada em dados empíricos, isto é, inserindo-se o delito, o delinquente, a vítima e o controle 
social exercido pelo Estado dentro de um mundo real, mensurável, lançando mão da interdisciplinaridade e, 
com isso, fornecendo subsídios para compreender a realidade do problema penal e transformá-la (cf. 
SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 6. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2014. p. 38-46). 

50QUEIROZ, Paulo de Souza. Do caráter subsidiário do direito penal: lineamentos para um direito penal 
mínimo. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 55-70. 

51O princípio do fato encontra seu oposto no princípio de autor que fundamenta o interesse punitivo na 
pessoa do delinquente. No vigente Direito Brasileiro, chama a atenção, nessa perspectiva, o artigo 59 do 
Decreto-Lei n. 3.688/1941 – Lei das Contravenções Penais (“Entregar-se alguém habitualmente à 
ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou 
prover à própria subsistência mediante ocupação ilícita”). 
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Por seu turno, pelo princípio da alteridade ou transcendentalidade, determina-se 

que a conduta incriminada ultrapasse o âmbito de seu autor, razão pela qual carecem de 

fundamento a tipificação de atos preparatórios ou de uma autolesão. Neste caso, inclusive, 

menospreza-se a liberdade de ação e o poder de disposição do indivíduo, fundados no 

denominado “paternalismo penal”52. 

Quanto ao princípio da proporcionalidade das penas53, tem-se que ele visa a 

salientar que os limites cominados em abstrato para as penas mínima e máxima não sejam 

nem desarmoniosos face à gravidade do fato previsto, nem tão elásticos ou tão rígidos que 

impeçam a sua correta individualização54. 

Finalmente, no que diz respeito ao princípio da ofensividade ou lesividade, 

projeta-se a necessidade de que os fatos incriminados representem uma ofensa a um 

determinado e específico bem jurídico constitucional, consistente em sua lesão ou perigo 

de lesão, exigindo-se, pois, um resultado jurídico ao delito (nulla lex sine iniuria)55. 

                                                      
52Atualmente, o tema ressurge na obra de Feinberg (FEINBERG, Joel. The moral limits of the criminal law: 

harm to self. New York: Oxford University Press, 1986. v. 3, p. 9-12), que procura legitimar essa 
interferência estatal quando existe dúvida acerca da voluntariedade ou da capacidade da pessoa (soft 
paternalism), assim como nos casos em que as autolesões são realizadas de forma autônoma ou voluntária 
(hard paternalism), abrangendo as hipóteses em que a própria pessoa o faz (paternalismo direto) ou é 
auxiliada por outros indivíduos (paternalismo indireto). Veja-se que essa discussão, inclusive, é a chave de 
uma das grandes críticas que se faz ao artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 – Lei de Drogas (“Quem adquirir, 
guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização 
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas”) que, a 
despeito de ter abrandado as penas aplicadas à posse de drogas para uso próprio, não a descriminalizou (cf. 
GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos: prevenção – repressão. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 150-151). 

53Insta ressaltar que, por meio do princípio da proporcionalidade, é possível uma análise material bastante 
abrangente do delito (cf. GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. O princípio da proporcionalidade no 
direito penal. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003. p. 78-81), englobando aspectos que, no âmbito 
deste trabalho, foram abordados como conteúdo de outros princípios que compõem a garantia material do 
princípio da legalidade. 

54O Código Penal vigente é bastante farto de exemplos nessa seara. Apenas para ilustrar, toma-se por 
comparação a previsão de seis a 20 anos de reclusão para o homicídio simples (art. 121, caput), que tem a 
vida como bem jurídico protegido, ao lado da previsão de oito a 15 anos para a extorsão mediante sequestro 
(art. 159, caput), que protege o patrimônio. Ressalta-se ainda, neste último delito, o intervalo de 24 a 30 
anos de reclusão caso ocorra a morte da vítima (art. 159, §3º). 

55GOMES, Luiz Flávio. Princípio da ofensividade no direito penal, cit., p. 35 e 38. A necessidade de um 
resultado jurídico faz com que o mencionado autor (seguido de outros, cf. BITENCOURT, Cezar Roberto. 
Tratado de direito penal. 17. ed., cit., v. 1, p. 59-61) sustente a inconstitucionalidade dos chamados crimes 
de perigo abstrato, pelo fato de serem baseados somente no desvalor da ação. É possível, porém, sustentar 
que o princípio da ofensividade, ao exigir a lesão ou o perigo de lesão a um bem jurídico constitucional, 
pode também abrigar a desestabilização das expectativas de segurança desse mesmo bem frente a 
atividades arriscadas que possuam um mero potencial de perigo. Nesse caso, sua constitucionalidade só 
seria possível por meio de um tipo penal que contivesse uma descrição minuciosa da conduta proibida, 
complementada por um juízo de periculosidade em face do caso concreto que possibilitasse afirmar a real 
exposição do bem jurídico tutelado ao risco proibido (cf. BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo 
abstrato. 3. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013. p. 154-160 e 171-174). Também há estudiosos 
que fundamentam a viabilidade dos crimes de perigo abstrato, nos quais o legislador, ex ante, faz uma 
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É justamente na determinação concreta do resultado jurídico exigido para a 

configuração do delito que se aperfeiçoará a relação de refinamento da qual resultará, por 

fim, o princípio da insignificância. 

 

1.2.3.2. O princípio da insignificância como corolário do princípio da ofensividade à 

luz do princípio da igualdade 

 

Como verificado, o princípio da insignificância não é expresso na maioria dos 

textos constitucionais, mas, por força das relações de refinamento que se constituem entre 

o princípio da liberdade e o sentido material do princípio da legalidade penal, informado 

pelos princípios do Estado Democrático de Direito, de onde resulta o princípio da 

ofensividade, é deduzido destes textos, à luz do princípio da igualdade, conservando-se, 

assim, a natureza de norma de direito fundamental atribuída56. 

Essa complementação ao princípio da ofensividade é de suma importância na 

análise do fato concreto, pois, sendo claro que sua adequação à norma penal incriminadora 

só restará perfeita observando-se a já prevista lesão, ou o perigo de lesão, à qual foi 

exposto o bem jurídico protegido – de forma que sua ausência implicará a não incidência 

da norma57 –, permanece ainda aberta a questão de, existindo o resultado jurídico, ter sido 

ínfimo o grau de exposição ao qual esse bem jurídico tenha sido submetido58. 

Não se trata, portanto, de um problema relacionado ao princípio da intervenção 

mínima que, como analisado, possui a natureza jurídica de garantia material do princípio 
                                                                                                                                                                 

presunção relativa de perigo, a ser verificada quando da aplicação da lei ao caso concreto, isto é, ex post, 
satisfazendo-se a exigência da lesividade ao bem jurídico tutelado, visto que não se poderia admitir uma 
lesividade como sendo transgressão à vigência de uma norma jurídica ou do ordenamento jurídico como 
um todo (cf. SOUZA, Luciano Anderson de. Direito penal econômico: fundamentos, limites e alternativas. 
São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 92-99).  

56GUZMÁN DALBORA, José Luis. op. cit., p. 73-80. 
57GOMES, Luiz Flávio. Princípio da ofensividade no direito penal, cit., p. 69-70. 
58Na Itália, essa avaliação é realizada dentro do próprio princípio da ofensividade, originando a chamada 

“concepção realística do crime”. Por meio dela, esse princípio possui duas facetas: uma dirigida ao 
legislador, indicando os bens jurídicos passíveis de proteção penal, no sentido aqui exposto; e outra de 
caráter hermenêutico, demarcando os limites da ofensa intolerável, na esteira do que os alemães 
compreenderam como princípio da insignificância (cf. MANES, Vittorio. Il principio di offensività nel 
diritto penale: canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro de ragionevolezza. Torino: 
Giappichelli, 2005. p. 247 e 267). Há quem prefira reservar o termo “bem jurídico” para aquele bem 
jurídico abstratamente protegido pela norma, decorrente do próprio princípio da ofensividade, ao passo que 
as expressões “objeto jurídico” ou “objetividade jurídica” remeteriam ao bem jurídico efetivamente violado 
no caso concreto (cf. LUNA, Everardo da Cunha. Estrutura jurídica do crime. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 
1993. p. 48). 
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da legalidade penal, atuando na seleção dos fatos a serem incriminados. O objeto do 

princípio da insignificância, distintamente, parte já dessa seleção válida para sublinhar que, 

dentre aqueles hostis ataques ao bem jurídico previstos pelo legislador na norma jurídica 

(abstrata), haverá também, dada a abrangência dessa previsão, aqueles de nenhuma 

relevância concreta59. 

A importância do tema é notória e atinge diretamente o cerne do princípio da 

igualdade, uma vez que, devendo a todos ser aplicada a mesma norma (igualdade formal), 

a consideração de equivalência entre um ataque substancial e outro insignificante ao 

mesmo objeto de tutela cria uma disparidade de tratamento, se eleito for, como fator de 

discrímen, o grau de exposição a que é submetido o bem jurídico (igualdade material)60. 

Sendo, pois, a busca por uma igualdade material um dos pilares do princípio da 

socialidade, o qual, por sua vez, revela não apenas um objetivo a ser atingido pelo Estado 

(elemento teleológico), como também uma vinculação de sua atuação para que ele seja 

concretizado (elemento impositivo), outra não pode ser a conclusão senão a de que o 

princípio da insignificância, por estar inserido dentro de um sistema de direitos 

fundamentais ínsitos ao papel que desempenha o Direito Penal em um Estado Democrático 

de Direito, deve atuar para afastar a incriminação. 

Identificada, portanto, a pertinência do princípio da insignificância como norma 

de direito fundamental atribuída, cumpre verificar qual o papel que lhe cabe dentro dos fins 

de um Direito Penal a ser implementado. 

 

 

 

                                                      
59Ao realizar o processo de incriminação, o legislador, pautado pelo caráter abstrato das normas, a despeito 

de procurar limitar o número de situações por elas abrangido, alcança também, por insuficiências 
intrínsecas ao próprio processo de redação das normas, os aqui tratados casos de insignificância (cf. 
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco, cit., V, 10, 1137b, p. 172-173. VICO MAÑAS, Carlo. O princípio da 
insignificância como excludente da tipicidade no direito penal. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 55-56). 

60O princípio da igualdade, em seu sentido formal e material, encontra sua mais antiga afirmação em 
Aristóteles (ARISTÓTELES. A política. Trad. Nestor Silveira Chaves. 2. ed. Bauru: Edipro, 2009. III, 5, 
1280a, p. 94). A desigualdade, por sua vez, pode residir em quaisquer elementos das coisas, das pessoas e 
das situações, mas, se esses elementos, por si só, não justificam uma desigualdade de tratamento, essa 
distinção pode, contudo, existir, desde que guarde tal vínculo de correlação lógica com o elemento 
evidenciado que não seja incompatível com os interesses prestigiados pela constituição (cf. BANDEIRA 
DE MELLO, Celso Antônio. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 
2002. p. 21-22. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. op. cit., p. 428-430). 
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1.3. Princípio da insignificância na política criminal 

 

1.3.1. Hipertrofia criminal e conceito material de delito 

 

O crime não é um fato natural, mas um produto cultural de uma sociedade em 

constante desenvolvimento, razão pela qual não se incriminam hoje determinados 

comportamentos de outrora, enquanto outros, antes atípicos, passam a ter maior relevância 

na convivência social cotidiana. Essa característica tem como essência e força propulsora 

uma crise imanente ao próprio Direito Penal moderno, qual seja, o resultado de uma 

antinomia entre liberdade e segurança61. 

Essa antítese está relacionada à conjugação da configuração político-econômica 

do Estado com o desenvolvimento tecnológico sentido no período. Esses fatores vão 

interferir tanto no “espaço de liberdade” que o direito reserva ao particular quanto no 

“ambiente de aceitação” deste direito pela própria sociedade. Assim, se quanto menor o 

espaço de liberdade de um indivíduo, menores são as possibilidades de ele se desviar do 

comportamento imposto, por outro lado, quanto mais neutro ou hostil for o ambiente de 

aceitação por parte da sociedade em face da “escala de valor” imposta a ela pelo direito, 

maior a possibilidade de uma boa parte de comportamentos tidos como criminosos serem 

considerados indiferentes por uma grande parcela da população62.  

O fato é que, a partir das grandes codificações do século XIX, buscou-se o 

monopólio penal do Poder Judiciário, uma das bases do Estado de Direito segundo o 

Iluminismo, o qual também previa um Direito Penal simplificado e essencial. Entretanto, 

isso terminou por abranger uma série de infrações menores, ditas bagatelares, antes a cargo 

do Poder Executivo. Além disso, a busca da concretização de um valor garantista, isto é, de 

uma maior tutela do cidadão em face do arbítrio do Poder Executivo ‒ como a passagem de 

um modelo inquisitório a um modelo acusatório, o aparecimento da figura do Ministério 

Público como titular da ação penal ou mesmo a adoção do princípio da obrigatoriedade da 

ação penal ‒, também contribuiu para a dilatação do sistema penal63. 

                                                      
61SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 3-5. 
62PALIERO, Carlo Enrico. Minima non curat praetor: ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei 

reati bagatellari, cit., p. 195-196. 
63Id. Ibid., p. 12-13, 16 e 24-36; GUZMÁN DALBORA, José Luis. op. cit., p. 52. 
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Esse quadro de hipertrofia acentuou-se com a passagem do Estado de Direito, 

com seu liberalismo econômico, para o Estado Social, cuja crescente intervenção pública 

no que antes era reservado ao privado, aliada à ampliação de obrigações estatais positivas, 

necessitou de novas normas que autorizassem sua atuação (princípio da legalidade 

administrativa). Essa normatização, veiculada em “legislação especial”, ou seja, fora dos 

códigos, apoiou-se no constante recurso aos instrumentos penais para a proteção de novos 

bens jurídicos, muitos deles supraindividuais, sendo que frequentemente a criminalização 

das condutas aconteceu sem o devido conhecimento das causas que produziram os 

resultados indesejados, ou mesmo criando mecanismos de antecipação da tutela penal. 

Já na esfera do chamado Estado Democrático de Direito (em alguns países 

denominado Estado Social e Democrático de Direito), pretendeu-se uma síntese entre as 

garantias formais do Estado de Direito e as transformações materiais buscadas pelo Estado 

Social, ou seja, agregando os bens jurídicos fundamentais daquele (vida, liberdade e 

propriedade privada) com os deste (capacidade laboral, existência civil, tutela dos mais 

vulneráveis). Assim, ao passo em que se reconheceu a existência de um âmbito maior de 

incriminação, procurou-se uma maneira mais legítima de realizá-la, rediscutindo-se quais 

os fins do Direito Penal nessa nova configuração para acentuar seu papel de intervenção 

mínima, qual seja, fragmentário e subsidiário.  

Essa evolução demonstra que, em razão de uma crescente democratização, 

laicização e assunção de prestações positivas pelo Estado, há uma tendência em se 

aumentar o espaço de liberdade do indivíduo, implicando uma maior impessoalidade das 

instâncias de controle social (família, igreja, escola). A isso, soma-se um ambiente de 

aceitação neutro ou hostil da “escala de valores” por parte da sociedade, o que ocorre tanto 

em virtude da predominância dos bens materiais, com especial ênfase ao consumismo, 

levando, principalmente, ao recrudescimento da tutela do patrimônio, quanto em função do 

distanciamento e da abstração da vítima em relação ao fato, notadamente em face de 

delitos cometidos contra o Estado ou mesmo contra grandes grupos econômicos, bem 

como diante daquelas infrações cujo bem jurídico afetado é transindividual64.  

A complexidade social que se verifica nos dias atuais é também pautada, como 

alerta Souza65, por uma grande sensação de insegurança gerada e explorada pelos meios de 

                                                      
64PALIERO, Carlo Enrico. op. cit., p. 197-202. 
65SOUZA, Luciano Anderson de. Expansão do direito penal e globalização. São Paulo: Quartier Latin, 2007. 

p. 53-60 e 156-160. 
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comunicação em massa. Assim, os atos de violência, antes distantes da realidade da 

maioria das pessoas, tornam-se presentes e banalizados, incutindo no imaginário popular, 

impulsionados pelos chamados “gestores atípicos da moral”, ou seja, grupos não 

governamentais de defesa de determinados bens coletivos (ecologistas, consumidores, 

pacifistas, dentre outros), que a resposta a ser dada deve ser feita pelo Estado e por meio do 

Direito Penal, fortalecendo-se seu caráter simbólico. Esse quadro é ainda agravado pelo 

fenômeno da globalização, que permite uma grande capacidade de integração econômica 

de cunho transnacional, de troca de informações em alta velocidade, de diminuição das 

distâncias e de interação interpessoal, que, a despeito dos benefícios advindos, dificultam 

seu controle pelo Estado e exigem dele novos formatos de combate à criminalidade. 

Por outro lado, essa evolução realça ainda que os contínuos intentos de se separar 

o injusto civil, as infrações administrativas e os delitos não foram suficientes para fazer 

com que o Direito Penal não se estendesse ao terreno próprio daquelas matérias. A questão 

fundamental, portanto, voltou-se à busca das características que converteriam um fato 

ilícito em um delito, isto é, à procura de um conceito material de delito.  

Assume-se assim que, se a pena constitui uma consequência negativa 

especialmente importante, ela somente pode estar relacionada a um injusto qualificado e 

capaz de romper com o reconhecimento mútuo de direitos subjetivos, que devem guardar 

entre si as pessoas (naturais ou jurídicas, incluindo o Estado). Desse modo, o que não 

justifica uma privação de liberdade, ou seja, um fato merecedor e necessitado de pena, não 

pode chegar a ser definido materialmente como delito66. 

A importância da compreensão desse cenário é que a expansão do Direito Penal 

influencia na criminalização abstrata de fatos de pouco valor político-social, levando à 

prática de delitos por um elevado número de pessoas, notadamente primários e ocasionais.  

Isso leva a duas consequências principais. A primeira remete à dificuldade no 

reconhecimento da percepção de ilicitude tanto por seus autores quanto pela própria 

sociedade, resultando em uma relativização do próprio direito positivo, bem como à 

                                                      
66FRISCH, Wolfgang. Delito y sistema del delito. Trad. Ricardo Robles Planas. In: WOLTER, Jürgen; 

FREUND, Georg (Eds.). El sistema integral del derecho penal: delito, determinación de la pena y proceso 
penal. Madrid: Marcial Pons, 2004. p. 194-195 e 205-209. 
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desconsideração de que esse fenômeno, tomado em sua totalidade, possui considerável 

periculosidade social67.  

A segunda consequência é o aumento, em concreto, do número de processos 

criminais, pois, se em princípio, nunca há verdadeiramente um “fato cometido”, mas 

somente uma “suspeita de sua comissão”, o início ou a continuação de uma persecução 

deve ter uma utilidade que justifique os custos por ela gerados. Assim, diante da 

impossibilidade de se investigar todos os delitos presumivelmente cometidos, haverá certa 

seleção acerca daqueles que terão prosseguimento, sendo conjugados normalmente dois 

fatores para essa decisão: a importância do delito em questão e as perspectivas de êxito das 

investigações.  

Veja-se que a decisão de não serem investigadas determinadas condutas que, 

formalmente, poderiam ser consideradas delitivas, implica uma valoração que traz 

consequências do ponto de vista normativo, pois somente há necessidade de reação se for 

possível legitimar o meio empregado em face do objetivo que se persegue. Não havendo 

necessidade de reação, não é possível defendê-la como digna de uma reprovação penal. 

Entretanto, para que uma renúncia a uma investigação se justifique e não afronte o 

princípio da obrigatoriedade, é preciso que haja as aludidas razões materiais para isso68. 

 

1.3.2. Posturas políticas-criminais 

 

Nota-se que a expansão do Direito Penal e a busca por um conceito material de 

delito, fenômenos contraditórios que são, levam à superposição de três crises do Direito 

Penal: (i) aquela que lhe é imanente, como identificado acima entre liberdade e segurança; 

(ii) a de sua legitimidade; e (iii) a de sua própria dogmática. 

 Vale mencionar que, dentro dessa tendência, dois fenômenos merecem ser 

destacados: o expansionismo e o defensismo69. O primeiro trata de uma reação estatal 

frente a novas formas de criminalidade, favorecida tanto pela instabilidade econômica e 

                                                      
67PALIERO, Carlo Enrico. op. cit., p. 186-187. 
68FREUND, Georg. Sobre la función legitimadora de la idea de fin en el sistema integral del derecho penal. 

Trad. Ramon Ragués i Vallès. In: WOLTER, Jürgen; FREUND, Georg (Eds.). El sistema integral del 
derecho penal: delito, determinación de la pena y proceso penal. Madrid: Marcial Pons, 2004. p. 108-113; 
PALIERO, Carlo Enrico. op. cit., p. 23. 

69SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 53-61. 
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política quanto pela globalização e formação de blocos transnacionais. Por meio do 

expansionismo, há uma ampliação do objeto e da intensidade do Direito Penal 

(expansionismo normativo ou prescritivo), bem como do seu próprio papel de orientação 

social, antes desempenhado por outras instâncias (expansionismo prospectivo ou 

descritivo). Já o segundo fenômeno – o defensismo – busca o combate ao risco próprio das 

sociedades contemporâneas, que Beck70 denominou de sociedade de risco, ou seja, aquela 

que possui consciência de que as fontes de riqueza estão contaminadas por ameaças 

colaterais, notadamente desencadeadas por forças produtivas e tecnológicas. Nestas 

sociedades, o Direito Penal termina por ser utilizado como um instrumento de 

gerenciamento de risco, principalmente pelo incremento de tipos penais abertos, normas 

penais em branco e tipos de perigo71. 

Dentro desse cenário, Silva Sánchez72 identifica três posturas políticas-criminais 

básicas para tratar do tema dentro do âmbito dogmático: (i) a abolicionista, (ii) a 

ressocializadora e (iii) a garantista.  

A primeira possui uma vinculação teórica à criminologia crítica de base marxista 

e entende que o sistema penal, enquanto produto da estrutura classista e patriarcal da 

sociedade, é o principal responsável pela própria existência do fenômeno criminal. A 

ineficácia desse sistema apenas seleciona e estigmatiza determinados grupos sociais, de 

modo que somente uma transformação no modelo de sociedade levaria à própria 

eliminação da criminalidade. Enquanto isso não ocorre, pretende construir alternativas ao 

sistema punitivo, baseadas no ressarcimento de danos e em procedimentos de arbitragem.  

Já a postura ressocializadora tem por foco basear o Direito Penal em uma função 

preventiva especial da pena, eliminando-se ou, ao menos, diminuindo-se a reincidência por 

meio de mecanismos de reinserção social. Trata-se de um realce em somente uma das 

finalidades da pena, as quais serão oportunamente analisadas, cujos inconvenientes, 

adianta-se, passam tanto pela prescindibilidade da noção de proporcionalidade entre a 

sanção e o fato praticado, quanto pela questionável ingerência estatal na esfera individual, 

visto que seu fundamento é o compartilhamento de um sistema dominante de valores.  

                                                      
70BECK, Ulrich. Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade. Trad. Sebastião Nascimento. São 

Paulo: 34, 2010. p. 23-25. 
71ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: fundamentos. La estructura de la teoría del delito, cit., t. 1, p. 

60-62; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato, cit., p. 67-72; SALVADOR NETTO, 
Alamiro Velludo. Tipicidade penal e sociedade de risco, cit., p. 153-158 e 164-171. 

72SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 11-47. 
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Finalmente, a postura garantista visa a legitimar o Direito Penal com base em sua 

eficácia notadamente preventiva geral. Isso acentua o papel das garantias formais de 

controle do poder estatal para que essa forma de administração social seja reduzida ao 

estritamente necessário, haja vista que a pena é, acima de tudo, um mal com o qual se 

ameaça e não um bem com propriedades terapêuticas. Contudo, se o garantismo apresenta 

uma melhor adequação ao prevalente modelo de Estado Democrático de Direito, a 

diversidade de posições adotadas por seus autores no enfrentamento de questões 

contemporâneas faz com que se perca um pouco de sua força73. Ora, essa orientação 

legislativa, baseada na hipertrofia criminal, que aposta ao menos na estigmatização 

causada pelo processo penal e na simbologia da imposição da pena74, demonstra o seu 

descompasso com uma ciência penal garantista e de intervenção mínima.  

Assim, se esse quadro delineado tem como consequência o aumento do risco de se 

fazer com que o Direito Penal, de ultima ratio do sistema, passe a ser a primeira75 ‒ 

diminuindo seus espaços de fragmentariedade e subvertendo o esforço secular de tornar 

essa instância de controle social cada vez mais compatível com a dignidade da pessoa 

humana ‒, a postura política-criminal garantista, ainda que imperfeita e sujeita a múltiplos 

enfoques por parte de seus seguidores, é ainda a que melhor alcança resultados na busca de 

um Direito Penal de aplicação mais segura e calculável de suas normas, procurando afastar 

a irracionalidade, a arbitrariedade e a improvisação. 

 

1.3.3. Delitos bagatelares e institutos processuais e de direito material 

 

A hipertrofia criminal, ocasionando o fenômeno da criminalidade de massa, realça 

os chamados delitos bagatelares, quais sejam: aqueles que, desde um ponto de vista 

abstrato ou já no plano concreto, possuem pouca repercussão para a convivência social e, a 

despeito disso, são numerosos os casos que surgem nas instâncias de persecução criminal.  

 O enfrentamento dessa questão, por meio de uma postura política-criminal 

garantista, passa tanto por institutos processuais quanto de direito material, penais ou 

                                                      
73Essas posições serão melhor trabalhadas no item 4.1.2, infra. 
74SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 7-8. 
75SOUZA, Luciano Anderson de. Expansão do direito penal e globalização, cit., p. 165-166. 
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extrapenais76, os quais buscam soluções, baseados em critérios materiais, que vão desde a 

eliminação das consequências jurídicas de determinados fatos até a inserção, no sistema 

punitivo, de estratégias alternativas à privação da liberdade.  

Denota-se assim certa proximidade entre determinadas instituições processuais e 

os conceitos jurídicos materiais, razão pela qual o Direito Penal e o Direito Processual 

Penal devem ser tomados como uma unidade para alcançar esse fim77. 

No que diz respeito aos institutos processuais, um dos efeitos considerados é que, 

em determinados casos, o próprio processo, ainda que não venha a comprovar a 

culpabilidade do autor, pode ser a reação necessária e adequada frente a uma presumida 

infração de norma, visto que uma inatividade poderia ser interpretada como uma aprovação 

tácita. Dessa forma, o Código de Processo Penal alemão (Strafprozeßordnung – StPO) 

passou a excepcionar o princípio da obrigatoriedade a partir de a reforma de 1924, que 

introduziu os parágrafos 153 e 154, para dar uma resposta ao aumento da criminalidade de 

bagatela após a I Guerra Mundial. Contudo, foi com a emenda realizada em 1975, a qual 

incluiu o parágrafo 153a, que se regulamentou o princípio da oportunidade, com a 

suspensão do processo (livre ou sob condições, com ou sem a anuência do juiz), e que 

houve um maior avanço no tratamento da questão78.  

Por seu turno, quanto ao direito material, dentro das estratégias extrapenais, deve-

se mencionar também o ressurgimento da figura do Direito Penal Administrativo, fazendo-

o compatível, porém, às exigências do Estado de Direito, ou seja, dotando-o de um sistema 

de garantias mais próximo possível ao Direito Penal, com a finalidade de retirar do Poder 

Judiciário e evitar a sanção criminal de delitos de bagatela materialmente delimitados79. 

                                                      
76PALIERO, Carlo Enrico. op. cit., p. 408-411. 
77Para uma proposta de sistematização dessa análise conjunta, v. WOLTER, Jürgen. Estudios sobre la 

dogmática y la ordenación de las causas materiales de exclusión, del sobreseimiento del proceso, de la 
renuncia a la pena y de la atenuación de la misma. Estructuras de un sistema integral que abarque el delito, 
el proceso penal y la determinación de la pena. Trad. Guillermo Benlloch Petit. In: WOLTER, Jürgen; 
FREUND, Georg (Eds.). El sistema integral del derecho penal: delito, determinación de la pena y proceso 
penal. Madrid: Marcial Pons, 2004. p. 34-38. 

78No Brasil, o tema passou a ser regulamentado pela Lei n. 9.099/1995, após expresso reconhecimento 
constitucional da necessidade de seu enfrentamento (art. 98, I). 

79Na Alemanha, essa tendência começou a ser observada em 1945 notadamente nos delitos econômicos, 
sendo que, em 1952, com a edição da Lei de Infrações Administrativas (Ordnungswidrigkeitengesetz –
OWiG), estendeu-se a noção para todos os demais setores (cf. JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, 
Thomas. Tratado de derecho penal: parte general. Trad. Miguel Olmedo Cardenete. Granada: Comares, 
2002. p. 62-63). Por aqui, a vinculação a uma concepção de independência de instâncias faz com que se 
sobreponham atividades sancionadoras administrativas e penais. Desse modo, com a compreensão de que 
as sanções penais e administrativas desempenham as mesmas funções frente a atos ilícitos, quais sejam, a 
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Já no âmbito do Direito Penal, afora a previsão de tipos privilegiados na Parte 

Especial, há também importantes institutos de índole geral destinados a corrigir essas 

situações provocadas pela tipificação de determinadas condutas. Merecem destaque a 

adequação social, o princípio da insignificância e a tipicidade conglobante, os quais 

também tiveram seu desenvolvimento nesse mesmo contexto histórico indicado. 

Este último conceito, desenvolvido por Zaffaroni80, parte da concepção de que o 

tipo penal seria identificado a partir de duas análises combinadas. A primeira 

corresponderia ao tipo legal, isto é, à subsunção da conduta ao preceito legal isolado, em 

seu aspecto objetivo e subjetivo, ao passo que a segunda agregaria à primeira a noção de 

tipo conglobante, que requer que a lesão ou a colocação em perigo de um bem jurídico 

tutelado seja determinada pela contradição da conduta com a norma, não mais isolada, mas 

avaliada em conjunto (conglobada) com todas as demais normas do ordenamento jurídico 

que ela integra.  

Isso tornaria impossível considerar típicas, embora adequadas à descrição de um 

tipo legal, quatro situações: (i) as condutas ordenadas por outras normas, (ii) as condutas 

favorecidas por outras normas, (iii) as condutas que não são abrangidas pelo poder 

repressivo do Estado e (iv) as afetações insignificantes do bem jurídico tutelado. Veja-se 

que essas situações diferenciam-se das causas de justificação porque não se trata de 

permissões concedidas pela lei, mas sim de mandamentos, de fomentos ou de excessos de 

proibição, isto é, fenômenos que se resolvem dentro do âmbito das próprias normas 

proibitivas. 

As duas últimas situações identificadas por Zaffaroni correspondem à adequação 

social e ao princípio da insignificância. Como visto, embora exista certa convergência 

entre estas categorias, tanto que tratadas de forma comum por Welzel, são elas distintas. 

                                                                                                                                                                 
retribuição e a prevenção, distinguindo-se das sanções civis, as quais buscam a reparação ou a indenização 
de um dano, identifica-se um núcleo comum entre o campo penal e o administrativo, ainda que eles 
possuam elementos distintos. Isso poderá acarretar, como uma estratégia político-criminal já adotada em 
países europeus (como na Alemanha, na Itália, na Espanha e em Portugal), uma verdadeira eleição acerca 
da melhor via de sancionar condutas nocivas à sociedade, considerando-se um verdadeiro bis in idem a 
cumulatividade dessas punições (cf. COSTA, Helena Regina Lobo da. Direito administrativo sancionador e 
direito penal: a necessidade de desenvolvimento e uma política sancionadora integrada. In: BLAZECK, 
Luiz Mauricio Souza; MARZAGÃO JÚNIOR, Laerte I. (Coords.). Direito administrativo sancionador. São 
Paulo: Quartier Latin, 2014. p. 107-118; COSTA, Helena Regina Lobo da. O sancionamento de condutas 
entre a judicialização e a administrativização. In: PAULA, Marco Aurélio Borges de; MAGRINI, Rachel 
de Paula (Coords.). Estudos de direito público. Campo Grande: Cepejus, 2009. p. 562-567). 

80ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Tratado de derecho penal: parte general. Buenos Aires: Ediar, 2009. v. 3, 
p. 229-238. 
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Ora, o fato de uma determinada conduta ser uma situação de bagatela não implica sua 

aceitação social, a exemplo do que ocorre nos crimes patrimoniais bagatelares. Do mesmo 

modo, nem sempre uma conduta aceita socialmente lesará um bem jurídico de forma 

irrelevante, como é o caso da morte de um pugilista em um ringue. Nesse sentido, 

enquanto a adequação social fará referência ao desvalor da conduta, ao princípio da 

insignificância caberá somente o desvalor do resultado81. 

 

1.4. Bagatela e princípio da insignificância como direito subjetivo 

 

Dentre as formas de hipertrofia criminal, destaca-se, no âmbito deste trabalho, 

portanto, aquela decorrente de um aspecto concreto do próprio processo de tipificação, 

qual seja, o resultado efetivamente causado.  

Ora, a tipificação penal é um instrumento do princípio da legalidade para prever 

punições a determinadas condutas, cercando-as de garantias jurisdicionais (diferentemente 

do que ocorre no âmbito administrativo), de acordo com o ideal iluminista de ser o 

indivíduo o centro do ordenamento jurídico82. Ocorre que, na descrição das condutas que 

se tornam penalmente relevantes, também se termina por abarcar fatos que, a despeito de 

serem formalmente enquadrados na descrição típica, revelam uma ínfima exposição 

concreta do bem jurídico penalmente tutelado.  

Identificada essa circunstância, o princípio da insignificância, como norma 

jurídica de direito fundamental atribuída, criará um direito subjetivo83 a favor de quem for 

acusado de cometer o fato delituoso em face do poder do Estado de aplicar a pena84, 

constituindo-se em uma estratégia de direito material penal no enfrentamento de 

determinados delitos bagatelares. 

                                                      
81SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Fundamentos da adequação social em direito penal. São Paulo: 

Quartier Latin, 2010. p. 189-196; SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Direito penal e propriedade 
privada: a racionalidade do sistema penal na tutela do patrimônio. São Paulo: Atlas, 2014. p. 212. 

82GUZMÁN DALBORA, José Luis. op. cit., p. 52. 
83A identificação dos direitos subjetivos e de sua abrangência é bastante divergente na doutrina jurídica (por 

todos, v. FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. op. cit., p. 150-155; KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 
Trad. João Baptista Machado. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 140-145; ANDRADE, Manuel 
Augusto Domingues de. Teoria geral da relação jurídica. Coimbra: Almedina, 1997. v. 1, p. 3). Por essa 
razão, os conceitos aqui expostos têm como base as lições de Alexy (ALEXY, Robert. op. cit., p. 193-248). 

84SARLET, Ingo Wolfgang. op. cit., p. 386-407. 
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Assim, parte-se do fato de que as normas jurídicas de direitos fundamentais são 

essencialmente garantidoras de liberdades85, as quais, além de se dirigirem ao legislador, 

protegem a liberdade geral de ação do indivíduo. Esta proteção, por sua vez, pode ser feita 

tanto de modo negativo (direito ao não embaraço de ações), quanto de modo positivo, 

assegurando ao indivíduo seja a possibilidade fática de uma alternativa de ação, seja a sua 

proteção em face das atitudes de terceiros, incluindo-se aqui as normas penais. 

Há, portanto, um paradoxo ínsito à proteção das liberdades, pois, na medida em 

que o direito as cria ativamente, o faz mediante o estabelecimento de não liberdades, ou 

seja, normas penais instituídas para assegurar liberdades que excluem a liberdade de se 

fazer o que elas proíbem, na medida em que também a satisfação de direitos sociais para 

um grupo pressupõe que o Estado restrinja a liberdade de ação de outro86. 

Por sua vez, essas normas incriminadoras, uma vez descumpridas as condutas que 

pretendiam evitar, isto é, diante da ocorrência de um delito, ocasionarão o aparecimento de 

uma relação jurídica penal, que sujeitará seu infrator à competência do Estado de aplicação 

da pena, chamada de ius puniendi87. 

O princípio da insignificância, então, pode ser conceituado como uma norma 

jurídica de direito fundamental, cuja incidência, determinada pelo ínfimo grau de 

exposição concreta a que foi submetido o bem jurídico constitucional tutelado pelo tipo 

penal, impedirá a subsunção do fato analisado à norma penal incriminadora e fará surgir, 

para quem dele for acusado, um direito subjetivo consistente em uma não sujeição ao ius 

puniendi do Estado. 

Desse modo, o princípio da insignificância, com sua força normativa, não deve 

servir somente para propostas de lege ferenda de técnicas de despenalização. Pelo 

contrário, ele possui sua sede natural na própria dogmática, isto é, trata-se de um 

                                                      
85Trata-se de uma alternativa de ação, uma faculdade, que, ao lado dos direitos a algo, cujo objeto é uma ação 

do destinatário da norma, e das competências, que conferem a seu titular a capacidade de alterar uma 
situação jurídica de outrem, constitui o plexo de posições jurídicas que informam o conteúdo da noção de 
direito subjetivo aqui sustentada. 

86ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Tratado de derecho penal. Buenos Aires: Ediar, 2006. v. 1, p. 54-58. 
87BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 17. ed., cit., v. 1, p. 37-38. Normalmente, quem 

nega ao ius puniendi a qualidade de direito subjetivo do Estado, assim o faz por considerar nessa categoria 
somente as posições jurídicas referentes aos direitos a algo, mas deixa claro, em suas definições, posições 
jurídicas próprias das competências (cf. BRUNO, Aníbal. Direito penal: parte geral. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1967. t. 1, p. 19-24; BATISTA, Nilo. op. cit., p. 103-107; REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições 
de direito penal: parte geral, cit., p. 13-16). 
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instrumento de interpretação do tipo que atua de lege lata, propiciando uma reconstrução 

científica da configuração do delito, pautada por diretrizes políticas-criminais88.  

Encontrar, pois, o momento correto de aplicação do princípio da insignificância é 

tarefa da dogmática penal a ser identificada dentro da evolução dos diferentes modelos de 

sistemas penais. 

 

  

                                                      
88GUZMÁN DALBORA, José Luis. op. cit., p. 56. 
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2. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NA DOGMÁTICA PENAL 

 

Dentro da dogmática penal, deve-se bem entender o papel desempenhado pelo 

princípio da insignificância na teoria do delito, que se ocupa de pressupostos gerais de 

punibilidade de uma ação89. Todavia, os elementos inseridos nesta teoria pressupõem a 

compreensão do Direito Penal de forma sistemática90, o que inclui a identificação de seus 

fins, variável esta relacionada a um modelo de Estado correspondente. 

Portanto, se dentro de um Estado Democrático de Direito os fatores de tensão do 

Direito Penal são melhor equacionados por meio de um sistema teleológico-funcionalista 

que envolva o papel da política criminal, deve-se verificar, ainda que brevemente, como o 

desenvolvimento científico da matéria culminou nesse sistema. 

Nesse ponto, reconhece-se que a função do Direito Penal depende principalmente 

da função da pena nos ordenamentos jurídicos91. Essa preponderância, por certo, não 

ignora a existência de outros fatores ao lado daqueles de conteúdo punitivo, como as 

garantias individuais e a liberdade92. Contudo, parte-se dela, dada a dicotomia que, por 

muitos anos, estabeleceu-se entre a teoria do delito e a teoria das penas, revelando que nem 

mesmo essa primazia foi devidamente considerada no desenvolvimento das construções 

sistemáticas93. 

 

2.1. Sistemas de Direito Penal 

 

Partindo-se da conhecida formulação de Kant94, de que somente a unidade 

sistemática de conhecimentos diversos sob uma ideia é que converte o conhecimento 

vulgar em ciência, tem-se que o valor da construção de um sistema cresce na medida em 

que de sua ordenação e regulação resultem formas melhores tanto de se averiguar as 

                                                      
89JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas. op. cit., p. 209. 
90MIR PUIG, Santiago. Derecho penal: parte general. 9. ed. Barcelona: Reppertor, 2011. p. 135. 
91Id. Ibid., p. 77. 
92SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 300-305. 
93FRISCH, Wolfgang. op. cit., p. 193. 
94KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. Trad. Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão. 

Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1997. p. 657. 
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contradições que possam existir quanto da capacidade de se dispor desse saber para a 

resolução de problemas95. 

No campo do Direito Penal, atribui-se96 à dogmática a função de sistematizar, 

interpretar, elaborar e desenvolver as disposições legais e as opiniões da doutrina 

científica. Teria a dogmática, portanto, três atribuições básicas97: (i) analisar as estruturas 

subjacentes aos sistemas jurídico-penais de normas, (ii) efetuar as considerações ético-

normativas que respondam à questão de qual o comportamento humano é merecedor de 

pena, bem como (iii) elaborar e comentar o direito positivo.  

Isso faz com que a meta da dogmática seja a de conceber um sistema completo e 

livre de contradições lógicas e axiológicas, conferindo maior precisão aos esquemas 

classificatórios e aos argumentos utilizados, o que visa a reduzir o número de soluções 

aplicáveis ao caso analisado, e facilitando a aplicação do Direito de modo não arbitrário. 

Dessa forma, os elementos do conceito de delito não permanecem desconectados entre si 

(ordenação tópica), mas mantêm uma relação interna conformada por leis da lógica 

(ordenação sistemática)98. 

Todavia, a busca por princípios básicos e sua articulação em um sistema, muito 

embora deva partir dos marcos legais, reflete premissas valorativas, filosóficas e políticas 

de cada momento histórico-cultural, consubstanciados na configuração de Estado 

predominante99. Analisando-se, então, as características gerais dos principais sistemas 

penais dentro do contexto histórico-cultural que os envolveram, é possível verificar as 

diferentes composições desses elementos dentro da teoria do delito, bem como de sua 

relação com as finalidades da pena.  

Ressalta-se nessa evolução que, ao mesmo tempo em que a incapacidade do 

sistema em integrar soluções contrárias, ainda que mediante modificações, denuncia suas 

deficiências materiais, a apresentação de novos problemas deve colocá-lo à prova de sua 
                                                      
95SCHÜNEMANN, Bernd. Introducción al razonamiento sistemático en derecho penal. In: SCHÜNEMANN, 

Bernd (Comp.). El sistema moderno del derecho penal: cuestiones fundamentales: estudios en honor de 
Claus Roxin en su 50° aniversario. Trad. Jesús María Silva Sánchez. 2. ed. Montevideo: B de F; Buenos 
Aires: Euros Editores, 2012. p. 3. 

96ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: fundamentos. La estructura de la teoría del delito, cit., t. 1, p. 
192 e 206-215. 

97SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 171-172. 
98JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas. op. cit., p. 213. 
99HRUSCHKA, Joachim. ¿Puede y debería ser sistemática la dogmática jurídico-penal? Trad. Pablo 

Sánchez-Ostiz. In: HRUSCHKA, Joachim. Imputación y derecho penal: estudios sobre la teoría de la 
imputación. Cizur Menor: Thomson-Aranzadi, 2005. p. 254; MIR PUIG, Santiago. Derecho penal: parte 
general, cit., p. 135-137. 
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capacidade de oferecer respostas100. Tem destaque especial a aptidão do sistema que, frente 

ao enfretamento de questões contemporâneas, com ênfase nos delitos bagatelares, 

notadamente aqueles nos quais a exposição concreta a que foi submetido o bem jurídico 

constitucional penalmente tutelado, seja ínfima. Atente-se, somente, que, ao se fazer alusão 

a um determinado modelo, serão referidas as características comuns dos seus principais 

teóricos e não as divergências internas entre eles. 

 

2.1.1. Modelo clássico 

 

Não houve uma escola clássica propriamente dita, formada por um corpo de 

doutrina comum, mas ela foi assim denominada, de modo até mesmo pejorativo, pelos 

adeptos do positivismo que pretendiam se diferenciarem dela. Contudo, não foi o método 

que os distinguiu, pois tanto os clássicos quanto os positivistas mais tardios utilizavam-se 

de um racionalismo, abstrato e dedutivo. Foi o objeto, o direito natural para aqueles e o 

direito positivo para estes, a causa da divergência101. Pode-se afirmar, por outro lado, que 

esse modelo tinha uma orientação liberal, o que o levou a uma concepção idealista do 

delito, fundada na igualdade de todos perante a lei e no livre-arbítrio102. 

Assim, a ciência moderna do Direito Penal começava a ter seus traços iniciais 

com Beccaria103 que, sob a influência do Iluminismo, notadamente do contratualismo de 

Rousseau, procurou encontrar fundamentos mais humanos para a sanção penal, opondo-se 

ao arbítrio do Antigo Regime. Seu ponto de partida era a existência de normas jurídicas 

anteriores e superiores ao Estado, razão pela qual se condenava a tirania. Inaugurava-se o 

intitulado modelo clássico da teoria do delito, dominante ao longo do século XIX. 

Entretanto, à diferença da França, em que houve uma efetiva realização das 

concepções liberais no direito positivo desde os fins do século XVIII (o Código Penal 

francês datou de 1791, já inspirado pelos princípios do mencionado autor milanês, 

posteriormente substituído pelo Código Penal do Império, de 1810), na Itália e na 

                                                      
100SCHÜNEMANN, Bernd. op. cit., p. 19-20. 
101MIR PUIG, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal: concepto y método. 2. ed. Montevideo; 

Buenos Aires: B de F, 2014. p. 154-155; SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal 
contemporâneo, cit., p. 81-82. 

102MIR PUIG, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal: concepto y método, cit., p. 157-158. 
103BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas, cit., p. 39-43. 
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Alemanha, marcadas pela falta de unidade política, a legislação penal esteve mais ligada ao 

Antigo Regime, em contradição com os pensadores da época, que buscaram em um direito 

natural racional suas aspirações. 

Na Península Apenina, dentro desse espírito, destacou-se Carrara que desenvolveu 

sua teoria com base no direito natural, de onde emanavam direitos e deveres. O crime, a 

seu ver, era um ente jurídico (e não um ente de fato), fundando a punibilidade no livre-

arbítrio, e possuindo a pena um caráter de restabelecimento da ordem externa da 

sociedade104. Carrara trazia, assim, o pensamento da prevenção geral positiva em estado 

embrionário, no qual a expiação da culpa do delinquente seria mero efeito secundário. 

Contudo, ao não indicar nenhuma necessidade concreta ou utilidade da pena, suas ideias 

foram identificadas com uma visão retribucionista, pois a sanção referia-se à ocorrência de 

um delito105. Suas reflexões inspiraram o famoso Código Zanardelli (1889). 

Já no país tedesco, atenta-se à atitude metódica de Feuerbach que, apesar de 

combinar princípios ideais com normas positivas, deu prevalência a estas, afirmando que o 

motivo do afastamento do direito positivo era o descompasso dele em relação às 

descobertas da razão, motivo pelo qual, findada a disparidade, voltaria ele a ser o centro 

dos estudos empreendidos. Essa a tensão que pretendeu superar com o Código da Baviera 

(1813), de sua autoria, mas, com a falta de unidade política, aliada à proibição de 

comentários científicos a ele, não houve um total afastamento do auxílio do direito natural 

para a interpretação do direito positivo106. 

Seguiram-se a Feuerbach as contribuições de Wächter e de Mittermaier, que, sob 

inspiração da escola histórica de Savigny, dedicaram especial atenção aos estudos 

histórico-jurídicos, com a finalidade de descobrir um “direito comum” entre os novos 

direitos positivos particulares que surgiam na Alemanha. Seus métodos não mais 

distinguiam os princípios ideais do direito positivo, pois este nada mais seria do que o 

resultado de uma evolução histórica daqueles. A filosofia de Hegel, além disso, retomou a 

metodologia vigente até Feuerbach de prevalência do direito racional no estudo do direito 

positivo107. 

                                                      
104CARRARA, Francesco. Programa do curso de direito criminal. Trad. Ricardo Rodrigues Gamas. 

Campinas-SP: LZN, 2002. v. 2, p. 78. 
105SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da pena: conceito material de delito e sistema penal 

integral. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 237-238. 
106MIR PUIG, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal: concepto y método, cit., p. 182-183. 
107Id. Ibid., p. 184-187. 
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No que diz respeito às finalidades das penas, houve grande influência do 

pensamento idealista de Kant e de Hegel na identificação de seu caráter retributivo 

(chamada de teoria absoluta da pena, pois derivada da palavra latina absolutus, que 

significa “desvinculado”, de modo que, segundo ela, o fim da pena independeria de seu 

efeito social), ou seja, aquele que visa ao pretérito, ao delito já ocorrido, como uma 

resposta estatal ao mal cometido, para que se sejam restabelecidos os valores violados. 

Este caráter retributivo tinha como objetivo, tal qual a lei de talião108, a busca por uma 

equivalência entre o delito e a pena, com isso, limitando os abusos verificados no Antigo 

Regime109. 

Dessa forma, para o primeiro autor110, sendo a lei penal um imperativo 

categórico111, a pena teria a função de retribuir a culpa, pautada na proporcionalidade com 

o mal cometido. Ela jamais poderia visar a outros fins, pois o ser humano, reconhecido o 

delinquente como um igual, não pode servir de meio para alcançar um objetivo. Hegel112, 

por sua vez, foge de uma fundamentação ética para formular uma jurídica, visto que o 

crime, ao lesar a liberdade alheia por meio de uma violação da norma, criaria uma 

contranorma (negação da primeira), que se contradiz a si mesma como norma, pois, com 

ela, passar-se-ia a autorizar esse comportamento ilícito de modo geral, sendo que nem 

mesmo o autor do delito teria direito ao bem da vida que ofendeu, porque igualmente 

sujeito ao ataque por outro membro da sociedade. Por essa razão, deveria a contranorma 

ser negada por uma pena a ela proporcional (negação da negação) que, por seu turno, teria 

por função demonstrar a validade da norma infringida. Essa pena, contudo, deveria conter 

uma lesão igual à cometida, pois assim seria respeitado o criminoso como um ser racional 

e não como um animal nocivo que precisa ser corrigido e ameaçado para deixar de sê-lo. 

Isso não quer dizer que no próprio Iluminismo não existisse a vertente que 

defendesse que a pena deveria alcançar a meta de prevenir novos e futuros delitos (teoria 
                                                      
108A chamada lei de talião (lex talionis) tem origem no vocábulo latino talis, que significa “igual, 

semelhante”. Esteve presente na maioria dos códigos da Antiguidade, notadamente o Código de Hamurabi 
(artigos 195 a 214), na Babilônia, e na Torah (Êxodo 21:23-25, Levítico 24:20, Deuteronômio 19:21) de 
Moisés, entre os judeus. 

109FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal, cit., p. 237. 
110KANT, Immanuel. A metafísica dos costumes. Trad. Edson Bini. 2. ed. Bauru-SP: Edipro, 2008. § 49, E, I, 

p. 174-180. 
111Um imperativo é uma regra prática pela qual uma ação, que é em si mesma contingente, é tornada 

necessária. Será ele categórico na medida em que seu comando for incondicional; ao passo que será 
hipotético, se o comando for condicionado a certo fim a ser atingido. Por meio de imperativos categóricos, 
portanto, determinadas ações são obrigatórias, permitidas ou proibidas, constituindo-se em leis moralmente 
práticas (KANT, Immanuel. A metafísica dos costumes, cit., p. 64-65). 

112HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Filosofia do direito, cit., §§ 90-103, p. 117-126. 
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relativa da pena, derivado da palavra latina referre, que significa “referir-se a”, que, no 

caso, é a prevenção de delitos), seja com ênfase na própria sociedade (prevenção geral), 

seja no indivíduo delinquente (prevenção especial)113. Aliás, esse seria o principal 

posicionamento do movimento114, com base em uma concepção determinista do 

comportamento humano, na crença da capacidade educativa do adulto por meio de uma 

adequada influência pedagógico-social e no afastamento de uma explicação metafísica do 

problema da vida em sociedade, visto que a justiça não teria um papel absoluto como 

necessidade básica de uma pessoa115. 

Dentre os pensadores da época com essa visão, volta-se a Feuerbach, que creditou 

à pena uma função preventiva geral negativa (teoria da coação psicológica), ou seja, sua 

finalidade principal seria desestimular a prática delitiva por meio da ameaça contida na 

cominação legal, o que pressupõe o entendimento do ser humano como ser racional capaz 

de ponderar a possível satisfação obtida com o crime em face do desconforto que sofreria 

em virtude dele, ou seja, o livre-arbítrio. Com essa postura, afastou-se um pouco do 

utilitarismo defendido pelos iluministas e manteve uma vinculação com a ética kantiana116. 

A vantagem dessa teoria é realçar o princípio da legalidade, pois, para alcançar seus 

objetivos, deve conter claramente a conduta a ser evitada pelo cidadão. Foi a base utilizada 

no Código da Baviera (1813)117.  

Entretanto, essa perspectiva sofre a objeção de não conter limites para a atuação 

do Estado que, com o intuito de um maior efeito intimidatório, poderia converter-se em 

verdadeiro “terror estatal”. Também poderia, por sua lógica, apenar com mais rigor fatos 

menos graves e, com menos severidade, aqueles mais lesivos, visto que, nestes, as barreiras 

                                                      
113É famosa a alusão à passagem latina “nemo prudens punit, quia peccatum est, sed ne peccetur” (“nenhuma 

pessoa sábia pune porque se cometeu um erro, mas para que não se cometa mais” cf. SÊNECA. Sobre a 
ira. Sobre a tranquilidade da alma. Trad. José Eduardo S. Lohner. São Paulo: Penguin-Companhia das 
Letras, 2014. I, XIX, 7, p. 112), relatada por Sêneca (De ira, I, XIX, 7. L. ANNAEI SENECAE AD 
NOVATVM DE IRA LIBER I. Disponível em: <http://www.thelatinlibrary.com/sen/sen.ira1.shtml>. 
Acesso em: 12 maio 2016), mas remetida a Platão (“ele arcará com o pagamento da penalidade não pelo 
mal feito – visto que o que é feito jamais pode ser desfeito –, mas a fim de que no futuro tanto ele mesmo 
quanto aqueles que contemplam seu castigo possam ou repudiar completamente sua falta ou, ao menos, 
renunciar numa grande medida tal lamentável conduta” cf. PLATÃO. Leis. Trad. Edson Bini. 2. ed. Bauru: 
Edipro, 2010. 934ab, p. 465). Jakobs (JAKOBS, Günther. Derecho penal – parte general: fundamentos y 
teoría de la imputación. Trad. Joaquim Cuello Contreras y Jose Luiz Serrano Gonzales de Murillo. 2. ed. 
Madrid: Marcial Pons, 1997. p. 20) bem identifica que essa passagem contém as fórmulas que remetem 
tanto à teoria absoluta (“quia peccatum est”) quanto à teoria relativa (“[punitur], ne peccetur”). 

114cf. BECCARIA, Cesare. op. cit., p. 57; BENTHAM, Jeremy. Teoria das penas legais e tratado dos 
sofismas políticos. Leme-SP: Edijur, 2002. p. 23-33. 

115JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 77. 
116Id. Ibid., p. 78. 
117MEZGER, Edmund. Derecho penal. Buenos Aires: Valletta, 2004. t. 1, p. 30-31. 
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da moral social constituiriam um freio mais eficaz do que naqueles118. Além disso, a 

exemplo da retribuição, não ofereceria nenhum impulso à execução da pena, pois uma 

execução que buscasse somente a intimidação dos cidadãos incitaria ainda mais a 

reincidência do que a sua prevenção.  

Desse modo, pode-se concluir que os pensadores do período fizeram uso de um 

sistema essencialmente fechado, cuja função consistia na limitação do poder de punir por 

meio de um enfoque racional, de base jusnaturalista. Para isso, desenvolveram conceitos 

articulados, alcançados por um método lógico-dedutivo e formal, para prover uma maior 

previsibilidade das decisões, e assim proteger o cidadão da restrição de sua liberdade, 

conferindo-lhes uma maior segurança jurídica. Na teoria das penas, a visão retributiva, 

melhor coadunada ao livre-arbítrio, deu sustentação aos objetivos perseguidos por um 

Estado Liberal. 

 

2.1.2. Modelo positivista 

 

O final do século XIX experimentou um acelerado desenvolvimento das ciências 

sociais e biológicas. Tais avanços científicos refletiram no Direito, no sentido de se buscar 

aplicar a ele a mesma metodologia adotada nas ciências experimentais119, isto é, passando-

se de um método racionalista, abstrato e dedutivo a um materialista, concreto e que se 

utiliza da indução para submeter toda produção científica à observação causal explicativa.  

Inicialmente, essa postura rechaçou tanto o direito natural quanto o direito 

positivo como objetos de estudo, para que fosse entendido o delito como um fenômeno 

empírico, pois, sendo o primeiro impassível de observação, não se poderia conceber que 

uma ciência tivesse por objeto algo tão mutável e impreciso como o segundo. Nesse ponto, 

surgiu a criminologia como uma ciência autônoma, visto que entendia o delito como 

fenômeno social e biopsicológico, relegando à dogmática uma técnica de interpretação 

desse direito positivo. Em um segundo momento, contudo, foram centradas as atenções no 

direito positivo, procurando-se fundamentá-lo ao modo das ciências naturais, investigando 

                                                      
118MIR PUIG, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal: concepto y método, cit., p. 53-55. 
119SCHÜNEMANN, Bernd. op. cit., p. 7) destaca que se pretendeu construir um sistema axiomático, como 

realizado nas disciplinas matemáticas. Por meio dele, o conhecimento originava-se de um número limitado 
de fórmulas fundamentais (axiomas) que deveriam ser independentes, ou seja, não poderiam derivar umas 
das outras, plenas, isto é, todo o saber deveria ser delas derivado, e sem contradições. 
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os conceitos jurídicos gerais como fatos imutáveis, ou seja, não sujeitos a mudanças 

legislativas120.  

Paralelamente, foi um período marcado por um forte desenvolvimento industrial, 

implicando um grande crescimento demográfico nas cidades devido à migração do campo, 

o que gerou um imenso contingente de pessoas vivendo em situação de miserabilidade, 

representando, com isso, um perigo potencial para a ordem estabelecida. 

Na Itália, inicialmente, centraram-se os estudos na defesa do corpo social contra a 

ação do delinquente, para que este não voltasse a delinquir, o que seria alcançado por meio 

da prevenção especial121, modificando-se as condições que o levaram a isso. Assim, o 

fundamento da pena passava a ser tanto a personalidade deste delinquente (Lombroso122, 

criador da antropologia criminal), quanto a própria sociedade que o envolvia (Ferri123, 

fundador da sociologia criminal e, no mesmo sentido, Garofalo), circunstâncias que 

diminuíam a importância do livre-arbítrio no cometimento do delito, pois, sendo um 

fenômeno do mundo empírico, este delito é, na verdade, um produto das causas que 

determinam a vontade do seu autor124. 

Para justificar a punição, Garofalo introduziu as noções de responsabilidade 

social, ou seja, o Estado deveria exigir responsabilidade a seus cidadãos em função da vida 

que levavam em sociedade, bem como de temibilidade, posteriormente denominada 

periculosidade, referente ao grau de probabilidade de uma pessoa causar um delito, o que 

gerou a substituição da pena pela medida de segurança125. 

                                                      
120MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción al derecho penal. 2. ed. Montevideo; Buenos Aires: B de F, 

2014. p. 112-119. MIR PUIG, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal: concepto y método, 
cit., p. 160-161. 

121A função de prevenção especial, cujo gérmen remonta aos correcionalistas portugueses e espanhóis, pode 
ser classificada em negativa ou positiva. Para a primeira, prega-se tanto o afastamento do criminoso da 
sociedade para que não venha mais a delinquir, admitindo-se, muitas vezes, a própria pena de morte 
(inocuização), quanto uma intimidação de grande proporção no apenado para que tenha refreado seus 
instintos de cometimento de novas infrações (intimidação). Já a positiva pode ser: (i) curativa, em que os 
comportamentos desviantes do condenado devem ser tratados como se fossem uma doença, substituindo-se 
a justiça penal por uma medicina social; (ii) ressocializadora (programa máximo), em que se admite um 
alto grau de intervenção do Estado na índole do agente para que ele possa absorver os padrões de vida tidos 
por normais; ou (iii) ofertando condições para a não reincidência (programa mínimo), valorizando-se a 
voluntariedade da aceitação do condenado, que teria respeitados os seus direitos de livre pensamento, 
adoção de valores e forma de ver o mundo (cf. JUNQUEIRA, Gustavo. Finalidades da pena. Barueri-SP: 
Manole, 2004. p. 78-91). 

122LOMBROSO, Cesare. O homem delinquente. Trad. Sebastião José Roque. São Paulo: Ícone, 2013. p. 193-223. 
123FERRI, Enrico. Sociologia criminal. Trad. Soneli Maria Melloni Farina. Sorocaba: Minelli, 2006. p. 24-25. 
124MUÑOZ CONDE, Francisco. op. cit., p. 116. 
125MIR PUIG, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal: concepto y método, cit., p. 161-164. 
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Entre o modelo clássico e o positivismo criminológico, por seu turno, surgiu a 

chamada terza scuola, que pretendeu unificar os dois métodos. Contudo, todos eles 

deixaram de lado o direito positivo, um fenômeno que não teve essa proporção nem na 

Alemanha, como será analisado em seguida, e nem mesmo no direito privado italiano.  

Esse o contexto do surgimento do chamado tecnicismo jurídico, que teve em 

Rocco seu maior desenvolvimento e, dada sua inspiração em Binding, aproximou os rumos 

da dogmática italiana aos da alemã126. Em sua proposta, distinguiam-se três momentos 

centrais da elaboração jurídico penal: (i) a fase exegética, em que se descobriria o sentido 

das proposições jurídico-penais, obtendo-se, assim, os dados empíricos; (ii) a fase 

dogmática ou sistemática, na qual os dados empíricos recolhidos no momento anterior 

seriam submetidos ao método indutivo para que fossem alcançadas categorias conceituais 

mais gerais, das quais se poderiam deduzir consequências para a aplicação das leis; e, 

finalmente, e (iii) a fase crítica, dedicada a determinar se esse direito positivo previamente 

conhecido estaria de acordo com o que deveria ser, isto é, fazendo juízos de valor sobre o 

direito vigente de maneira separada do conhecimento científico acerca dele. 

Por sua vez, como indicado, na Alemanha, foi tomado por base, desde antes da 

segunda metade do século XIX, o direito posto como elemento central de preocupação, do 

qual, pelo método indutivo, por meio da abstração progressiva dos conceitos mais 

específicos aos mais gerais, chegava-se a conceitos e princípios que visavam a estancar os 

juízos valorativos, mantendo-se a dogmática em um sistema fechado.  

O modelo positivista foi caracterizado pela adaptação dos juristas racionalistas a 

uma nova situação propiciada pela aparição dos códigos, cujo formalismo resultou na 

chamada “jurisprudência dos conceitos”127. O trabalho do dogmático, portanto, consistia na 

análise, classificação e combinação de conceitos jurídicos básicos e sua integração em um 

sistema, excluindo-se toda consideração de índole valorativa e sociológica e, com isso, 

afastando a observação da realidade empírica como objeto da ciência jurídico-penal, como 

aconteceu na Itália. 

Em sua primeira fase, normativista128, o modelo positivista foi favorecido tanto 

pelo método desenvolvido pela escola histórica quanto pela unificação alemã e 

promulgação do primeiro Código Penal de âmbito geral (ainda vigente), ambas em 1871. 
                                                      
126MIR PUIG, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal: concepto y método, cit., p. 167-176. 
127SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 81 e 86-87. 
128MIR PUIG, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal: concepto y método, cit., p. 188-195. 
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Teve em Binding seu grande nome, para quem, diferentemente da orientação da escola 

histórica, a lei não era um produto arbitrário da vontade do legislador (teoria subjetiva), 

mas uma ordem dotada de uma lógica interna independente (teoria objetiva). Sua 

concepção retributiva da pena excluía a consideração da personalidade do delinquente em 

sua determinação, mantendo-se firme à análise do fato cometido. 

Esta etapa inicial foi seguida do chamado positivismo naturalista129, que procurou 

englobar as aspirações de um Estado Social. Se não se chegou a substituir o objeto 

tradicional da dogmática jurídico-penal, adicionou-lhe a criminologia e a política criminal 

como ciências de conteúdo autônomo. Seu expoente foi von Liszt, cuja peculiaridade foi, a 

despeito de entender o Direito Penal como uma ferramenta de proteção dos interesses 

jurídicos da comunidade, procurar manter as conquistas do liberalismo, de modo a ser o 

Código Penal a “Carta Magna do Delinquente”, com a missão de proteger o cidadão em 

face do poder do Estado, valorizando-se o princípio da legalidade. Esse o motivo principal 

de, a seu ver, não poder a política criminal realizar objetivos de natureza política dentro da 

dogmática e também dele não se aproximar da escola positiva italiana. 

Deve-se diferenciar, entretanto, as atitudes de Binding e de von Liszt130. O 

primeiro sustentava uma vinculação estrita do dogmático ao direito positivo (não à lei 

positiva), o que o fazia admitir construções analógicas dentro dos fins por ele defendidos 

(método dogmático teleológico); ao passo que o segundo entendia a dogmática como um 

sistema lógico (e não teleológico), em que se primava pela vinculação com a lei, de modo 

que o “Direito correto” seria uma questão política, competente ao legislador, e não 

jurídica131. Para ele, as proposições jurídicas e os conceitos mais gerais delas obtidos eram 

produtos de uma abstração a partir de fenômenos reais da vida jurídica e a eles se deveriam 

referir (modelo causalista do positivismo naturalista). 

Na teoria do delito, o modelo von Liszt-Beling132, de que o delito é uma ação 

típica, antijurídica e culpável133, podendo ser analisado por meio de uma verificação 

                                                      
129ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: fundamentos. La estructura de la teoría del delito, cit., t. 1, 

p. 223-224. MIR PUIG, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal: concepto y método, cit., p. 
196-201. 

130SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 83-86. 
131LISZT, Franz von. Tratado de direito penal allemão. Trad. José Hygino Duarte Pereira. Rio de Janeiro: 

Briguiet, 1899. t. 1, § 1º, I, p. 2. 
132Id. Ibid., § 25, I, 1º, p. 183; BELING, Ernst von. Esquema de derecho penal: la doctrina del delito-tipo. 

Trad. Sebastián Soler. Buenos Aires: El Foro, 2002. p. 42-72. 
133O conceito de ação surge pela primeira vez com Berner (1857), seguida do reconhecimento que faz Jhering 

(1867) de uma antijuridicidade objetiva e independente da culpabilidade, para, em um momento seguinte, 
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metódica, ordenada e subsequente desses elementos, os quais, ao longo da história, tiveram 

seus conteúdos estruturados das mais diversas maneiras134, é, ainda hoje, a base sobre a 

qual trabalham os dogmáticos. 

A ação era tida como um comportamento exterior dominado (ou, ao menos, 

dominável) pela vontade, ao passo que a tipicidade, como consequência do princípio 

nullum crimen sine lege, era o acontecimento exterior tipicamente descrito pelo legislador 

e que causava a lesão a um bem jurídico. Já a antijuridicidade concedia o caráter de 

proibição à ação típica (passando a ser denominada de “injusto”), sendo, por isso mesmo, 

presumida até que se comprovasse a ocorrência de uma causa de justificação apta a afastá-

la. Por fim, a culpabilidade era a relação psicológica do autor imputável com o fato. 

A intenção dessa construção era afastar os juízos valorativos na identificação dos 

elementos do delito, razão pela qual se concentrava a parte objetiva na tipicidade e a 

subjetiva na culpabilidade135. Por sua vez, a antijuridicidade, que continha uma natureza 

normativa, era submetida a uma interpretação condizente ao método do positivismo 

jurídico, na qual se afastavam as necessidades de valoração por parte do intérprete, visto 

que observava o fato de modo causal-objetivo136. 

O sucesso desse modelo deveu-se, principalmente, ao conceito de causalidade 

como eixo do tipo, informado pela teoria da equivalência das condições que afastava a 

necessidade de serem sopesadas normativamente as diferentes causas que tivessem influído 

no resultado137. 

Dentre as principais críticas que sofreu, consta a explicação insuficiente do delito 

culposo, que necessita de uma imputação normativa, da tentativa inidônea, pois não havia 

como distinguir as tentativas perigosas das não perigosas, bem como a participação 

delitiva, visto que o pensamento monista do causalismo impossibilitava uma distinção 

entre autoria e participação138. 

                                                                                                                                                                 
Beling (1906) criar o conceito de tipo e Frank (1907) desenvolver a culpabilidade, sem se esquecer dos 
esforços sistematizadores de von Liszt no período (cf. ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: 
fundamentos. La estructura de la teoría del delito, cit., t. 1, p. 196). 

134MUÑOZ CONDE, Francisco. op. cit., p. 189. 
135BELING, Ernst von. op. cit., p. 76-78 e 83-86; BINDING, Karl. La culpabilidad en derecho penal. Trad. 

Manuel Cancio Meliá. Montevideo; Buenos Aires: B de F, 2010. p. 11-17. 
136MUÑOZ CONDE, Francisco. op. cit., p. 193. 
137SCHÜNEMANN, Bernd. op. cit., p. 22-24. 
138Id. Ibid., p. 24-26. A questão do concurso de pessoas foi intimamente relacionada com a teoria adotada em 

relação ao nexo causal. Assim, partindo-se da teoria da equivalência das condições, como a adotada pelo 
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No que diz respeito às finalidades da pena, destacou-se o pensamento retributivo 

de Beling139, para quem a pena deveria significar um sentimento de desagrado para quem a 

sofre, fundado não em termos idealistas, mas em princípios políticos-realistas.  

Entretanto, importante foi a posição de von Liszt140 acerca da finalidade 

preventiva especial da pena, que poderia atuar de três formas: (i) assegurando a 

comunidade dos delinquentes, prendendo-os; (ii) intimidando o autor, por meio da pena, 

para que não cometesse futuros delitos; e (iii) preservando-o da reincidência mediante sua 

correção. Nesse contexto, a pena deveria pautar-se pela “correção dos delinquentes capazes 

e necessitados de correção; intimidação dos criminosos não necessitados de correção; 

‘inocuização’ dos criminosos incapazes de correção”141. Ressalta-se, por sua vez, que o 

estabelecimento de um tratamento individualizado para pessoas que cometeram o mesmo 

delito nunca teria encontrado guarida no Estado Liberal, pois se choca com a igualdade 

perante a lei ali preconizada142. 

Essa teoria, contudo, enfrentou duras críticas, notadamente por, como toda teoria 

preventiva, não conter limites para a punição, visto que, para atingir sua finalidade, qual 

seja, a ressocialização do condenado, deveria este permanecer retido o tempo que fosse 

necessário. Além disso, implicava uma violação à dignidade humana, pois não poderia o 

Estado educar e tratar compulsoriamente cidadãos adultos, e não indicava uma resposta 

sobre qual a melhor postura em face de criminosos ocasionais que não necessitariam de 

uma ressocialização. 

Foi, dessa forma, que a opinião de Merkel143 prevaleceu e veio a se tornar, desde 

então, a dominante, seja na legislação, seja nos tribunais alemães144. Formulou ele uma 

                                                                                                                                                                 
positivismo, não há como se diferenciar, objetivamente, a autoria da participação (conceito extensivo de 
autor), de modo que o tratamento diferente a ser realizado utiliza-se de um critério subjetivo (teoria 
subjetiva da participação), punindo como autor quem realiza uma contribuição causal com “vontade de 
autor” (animus auctoris), isto é, querendo o fato como próprio, e, como partícipe, quem o faz com “vontade 
de partícipe” (animus socii), ou seja, querendo o fato como alheio, levando a grandes distorções na fixação 
da pena, pois se poderia condenar como partícipe um sujeito que realiza pessoalmente todos os elementos 
do tipo e, como autor, alguém que não teve intervenção material no fato (cf. BITENCOURT, Cezar 
Roberto. Tratado de direito penal. 17. ed., cit., v. 1, p. 546-547). 

139BELING, Ernst von. op. cit., p. 23-24. 
140LISZT, Franz von. Tratado de direito penal allemão, cit., 1899. t. 1, §§ 12, I, 1º, e III, 14, I e III, p. 94, 98, 

113, 119-120. 
141LISZT, Franz von. A ideia do fim no direito penal. Trad. Hiltomar Martins Oliveira. São Paulo: Rideel, 

2005. p. 58. 
142MIR PUIG, Santiago. Estado, pena y delito. Montevideo-Buenos Aires: B de F, 2010. p. 5. 
143MERKEL, Adolf. Derecho penal: parte general. Trad. Pedro Dorado Montero. Montevideo; Buenos Aires: 

B de F, 2006. p. 177-210. 
144JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas. op. cit., p. 82-85. 
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teoria unitária (também conhecida por teoria mista ou unificadora da pena), buscando uma 

reflexão que permitisse à pena o desenvolvimento da totalidade de suas funções, frente 

tanto ao delinquente quanto à coletividade.  

Desse modo, a pena deveria sempre manter uma relação com uma ação cometida, 

a qual deve violar um preceito vigente e obrigatório, significando um mal ao condenado, 

justo e proporcional à sua culpabilidade, configurando, pois, uma base retributiva. Se isso 

afastava as perspectivas puramente preventivas, não as excluía totalmente. Assim, 

reconheceu-se que a pena, quando prevista, poderia influir na prática delitiva, ao passo 

que, regularmente imposta, aumentaria a força psicológica da validade das normas violadas 

(prevenção geral), bem como que, a partir da assunção pelo Estado de funções mais 

interventivas, necessário seria considerar as finalidades voltadas ao delinquente, para que 

este não voltasse a delinquir (prevenção especial).  

Assim, nesse período continuou-se a se utilizar um sistema fechado, aproximando, 

seja pela via normativista, seja pela naturalista, o estudo do Direito aos das ciências 

naturais. A observação do delito como fato empírico também possibilitou a incorporação 

de demandas punitivas próprias do Estado intervencionista, com reflexos importantes na 

teoria das penas, visto o enfoque cada vez maior em sua finalidade preventiva. 

 

2.1.3. Modelo neokantista 

 

No início do século XX, o modelo positivista era bastante criticado, notadamente 

por correntes filosóficas, dentre as quais a historicista e a neokantista, ambas procurando 

distinguir as ciências entre naturais e aquelas do espírito (culturais), a primeira em razão do 

objeto e a segunda, mais importante nesta linha evolutiva desenvolvida, em virtude do 

método. Não mais se tentaria, então, aproximar a atividade jurídica das ciências naturais, 

mas diferenciá-la. 

O neokantismo coincide com o pensamento de Kant145 ao compreender que o 

processo de conhecimento da realidade empírica é baseado na apreensão pelos sentidos das 

manifestações espaço-temporais dos objetos estudados, chamados de fenômenos, os quais 

se constituem na matéria do conhecimento e são adicionados a formas a priori das 

                                                      
145KANT, Immanuel. A metafísica dos costumes, cit., p. 57-60. 
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categorias do próprio conhecimento humano. Entretanto, esse processo seria válido 

somente para as ciências positivas (lógica e matemática), bem como para as ciências 

experimentais, sendo que, fora delas, haveria apenas metafísica.  

Esse o ponto de discordância dos neokantistas, que estenderam a possibilidade do 

conhecimento científico também para as ciências do espírito, com a diferença de que estas 

requereriam a subsunção da matéria empírica a outros tipos de categorias a priori, 

específicas dessa classe146. As principais correntes foram a de Marburgo e a do Sudoeste 

alemão, sendo esta a que será aqui tratada. 

No campo do Direito, dada a exigência de incluí-lo nas ciências do espírito, em 

virtude da dimensão axiológica que o envolve, passou-se a aceitar considerações de cunho 

valorativo e material coexistindo de forma paralela, o que implicou reconhecer uma 

supervalorização do dever ser em relação ao ser (dualismo metodológico)147, chamando de 

“falácia naturalista” a pretensão de se construir um sistema predominantemente à base de 

conceitos empíricos, ao invés de fazê-lo sobre valores essenciais ao Direito Penal148. 

Todavia, tais valores não possuíam uma existência apriorística, como pregado por 

Kant, mas eram condicionados por circunstâncias históricas e particulares de cada 

sociedade (relativismo axiológico)149. Assim, as ciências do espírito não buscavam uma 

generalização de seu objeto, mas o que ele possuía de individual, o que implicava uma 

seleção daquilo que era fundamental, convertendo-se em uma questão subjetiva sobre a 

qual caberia um controle apenas acerca do método empregado e não sobre o resultado 

obtido (subjetivismo epistemológico)150. Isso não significava que ao cientista cabia valorar, 

mas sim que ele deveria referir-se a valores dos fatos que estudava151. Seu maior mérito, 

pois, foi mostrar as referências valorativas na construção conceitual do Direito Penal, 

                                                      
146RADBRUCH, Gustav. Filosofia do direito. Trad. Marlene Holzhausen. 2. ed. Martins Fontes, 2010. p. 5-12. 
147Id. Ibid., p. 13-14. 
148SCHÜNEMANN, Bernd. op. cit., p. 27-29. O autor ressalva, contudo, que essa crítica precisa ser 

ponderada, visto que von Liszt conhecia perfeitamente o pensamento teleológico, mas, ao se utilizar do 
positivismo para tratar das questões do ser e do dever ser, viu-se limitado pela lei penal, tida como “Carta 
Magna do Delinquente”, para atingir as finalidades do Direito Penal, pois entendia que os problemas 
valorativos haviam sido resolvidos pelo Código Penal, não reconhecendo que muitos não haviam sido 
sequer previstos pelo legislador.  

149RADBRUCH, Gustav. op. cit., p. 20-24. 
150SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 89-90. 
151LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 6. ed. Lisboa: Calouste 

Gulbenkian, 2012. p. 127-128. 
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valores esses condicionados subjetiva e culturalmente, ou seja, não sendo universais, 

imutáveis ou absolutos152. 

Essas características possibilitaram que se admitisse uma interpretação dos 

postulados dogmáticos que fosse dirigida aos valores últimos predominantes em uma dada 

sociedade, ou seja, direcionada a um fim, permitindo a configuração, portanto, de um 

sistema um pouco mais aberto, distanciando-se da concepção de lei como dogma, com 

destaque para a sistematização realizada por Mezger153.  

Dentro da teoria do delito, houve a superação da “jurisprudência dos conceitos”. 

Assim, na categoria da tipicidade, possibilitou-se uma elaboração teleológica dos seus 

elementos, orientada pelo bem jurídico protegido pelo tipo, aceitando-se que nele existiam, 

ao lado dos elementos descritivos, também elementos normativos e subjetivos, o que 

permitiu uma série de valorações na configuração do injusto154. No âmbito da 

antijuricidade, concebeu-se seu aspecto material, definindo-o como um comportamento 

socialmente danoso, estreitando sua relação com a tipicidade, sendo dela sua ratio 

essendi155. Por sua vez, o advento da culpabilidade normativa, em detrimento da 

manutenção de seu conceito psicológico, aceitando-se elementos objetivos em sua 

configuração, tornou possível o desenvolvimento tanto das causas de exclusão da 

culpabilidade, incluindo a supralegal de inexigibilidade de conduta diversa, quanto da 

categoria do erro de proibição156. Essas mudanças abriram possibilidades de se desenvolver 

distinções materiais dentro do sistema, como, por exemplo, entre o estado de necessidade 

justificante e o exculpante157.  

Entretanto, a despeito dos avanços identificados, suas consequências foram 

limitadas, mantendo-se as categorias básicas do positivismo. O sistema neokantista não 

identificou, por exemplo, nem qual seria o valor de referência a orientá-lo, nem se opôs à 

manutenção da categoria da ação com o conceito sem carga valorativa de movimento 

                                                      
152SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 92. 
153MEZGER, Edmund. op. cit., p. 31-33. 
154Id. Ibid., p. 53-55 e 91-96. 
155Id. Ibid., p. 98-99. 
156Id. Ibid., p. 129-137. 
157SCHÜNEMANN, Bernd. op. cit., p. 30-34. Vale mencionar que essa distinção não foi acolhida pelo 

Direito Brasileiro, que adota a teoria unitária do estado de necessidade, o que não impossibilita a aceitação 
do estado de necessidade exculpante seja como causa supralegal de justificação (cf. BITENCOURT, Cezar 
Roberto. Tratado de direito penal. 17. ed., cit., v. 1, p. 403-406), seja abrangido no conceito de 
inexigibilidade de conduta diversa (cf. YAROCHEWSKY, Leonardo Isaac. Da inexigibilidade de conduta 
diversa. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. p. 89-99). 
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corporal voluntário158. Essa vinculação ao positivismo fez com que este sistema convivesse 

com contradições teóricas, pois, ao seguir atrelado ao conceito causal de ação, vulnerou 

seu próprio ponto de partida: a independência das categorias das ciências naturais e das 

ciências do espírito159. 

Quanto às finalidades da pena, o período continuou vivendo uma “luta de 

escolas”, ou seja, uma disputa entre as correntes retribucionistas e preventivas. 

Radbruch160, por exemplo, analisou as teorias da retribuição, da prevenção geral negativa e 

da prevenção especial dentro das ideias de justiça, finalidade e segurança jurídica, 

concluindo que, a despeito de considerar a prevenção especial como mais adequada para 

tratar o homem delinquente, indicando, inclusive, que seria esse o futuro da evolução da 

ciência penal, naquele momento histórico o conceito de retribuição cumpria melhor a 

função de delimitar a abrangência da intervenção estatal.  

Entretanto, continuou prevalecendo a tese da teoria unitária, presente também em 

Mezger161, que, a despeito de considerar a prevenção como o fim da pena, ressalta que 

somente uma pena justa e humana poderia exercer uma influência positiva sobre a 

sociedade, de modo que ela seria, por definição, a imposição de um mal proporcional ao 

fato cometido, ou seja, uma retribuição. Não nega, contudo, que tais finalidades, mesmo 

dentro de uma perspectiva unificadora, poderiam entrar em conflito (antinomia dos fins da 

pena), no qual dever-se-ia graduar o papel das finalidades preventivas, sempre dentro do 

marco da retribuição, tarefa esta normalmente realizada pelo magistrado na fase judicial de 

fixação da pena. 

Nesse período, portanto, construiu-se um sistema um pouco mais aberto, 

afastando-se do postulado da lei como um dogma e admitindo-se uma interpretação voltada 

aos valores últimos predominantes em uma sociedade. O relativismo axiológico que era a 

base do modelo, porém, foi responsabilizado por não ter se contraposto a um Direito Penal 

nazista, que culminou na chamada Escola de Kiel, dada a falta de critérios objetivos na 

                                                      
158SCHÜNEMANN, Bernd. op. cit., p. 35-36. Em sentido contrário quanto à reelaboração do conceito de 

ação pelo neokantismo, v. JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas. op. cit., p. 220-221. 
159MIR PUIG, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal: concepto y método, cit., p. 220-224. 
160RADBRUCH, Gustav. op. cit., p. 236-246. 
161MEZGER, Edmund. op. cit., p. 257-267. 
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determinação de um valor norteador, produto de uma interpretação subjetiva de sua 

importância histórica162. 

 

2.1.4. Modelo finalista 

 

Foi no pós-Guerra, com a queda do nazismo, que ganhou força o modelo finalista, 

a partir dos estudos de Welzel, que pretendeu vincular as formas jurídicas à realidade 

ontológica (e não epistemológica), as chamadas estruturas lógico-objetivas, tornando-o, 

pois, um sistema fechado, notadamente porque não se limitava ao direito positivo, mas 

tinha como objeto básico e permanente aquilo que era supranacional e suprapositivo163. 

Sua proposta tinha, então, o claro objetivo de limitar a liberdade de decisão do 

legislador e contrapor-se ao relativismo axiológico neokantista que, além de entregar a 

direção do Estado à vontade da maioria, na opinião do autor, não conseguiu se sobrepor ao 

método positivista164. Para Welzel, os neokantistas, ao acreditarem que as coisas são como 

aparecem frente a cada sujeito, tergiversaram o pensamento de Kant, pois este não teria se 

referido ao entendimento humano, mas ao entendimento puro, ou seja, puramente lógico, 

condicionado a priori, razão pela qual as categorias do conhecimento não seriam 

subjetivas, mas objetivas. Dessa maneira, Welzel inverteu a exposição: o objeto não era 

determinado pelo método, mas sim o método seguia o objeto165. Assim, se na metodologia 

neokantista o conhecimento científico viu-se condicionado por categorias a priori da 

mente do sujeito (subjetivismo epistemológico) e, com isso, o valor do objeto do 

conhecimento não residiria nele próprio, mas no método utilizado (relativismo axiológico), 

o finalismo voltou-se ao objetivismo e vinculou-o a estruturas lógico-objetivas, de modo 

que na realidade já estivesse incorporada a dimensão de sentido, o que vinculava a própria 

regulamentação das matérias pelo legislador166. 

No âmbito da teoria do delito, a principal consequência do método ontológico na 

dogmática jurídico-penal foi a fixação da ação humana como a estrutura lógico-objetiva 

                                                      
162JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas. op. cit., p. 223-224; SALVADOR NETTO, Alamiro 

Velludo. Finalidades da pena: conceito material de delito e sistema penal integral, cit., p. 71-72. 
163SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 92-93. 
164WELZEL, Hans. Introduccion a la filosofia del derecho: derecho natural y justicia material. Trad. Felipe 

González Vicen. 2. ed. Madrid: Aguilar, 1974. p. 199 e 265. 
165MIR PUIG, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal: concepto y método, cit., p. 226-231. 
166SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 94-95. 
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fundamental para o Direito Penal. Não mais entendida como um movimento corporal 

voluntário, distinguiu-se nela sua estrutura final, ou seja, a capacidade específica do ser 

humano de prever, em determinada medida, com base em seu saber causal, as possíveis 

consequências de sua atividade, dirigindo-a para a obtenção de seus objetivos167. Isso não 

queria dizer que a ação não pudesse ser analisada sob seu aspecto causal, porém, isso 

decorreria da necessidade do aspecto envolvido para cada ciência, não da necessidade jurídica. 

Para que o Direito Penal pudesse alcançar seu fim, qual seja, a proteção de bens 

jurídicos, ele se utilizaria de proibições e mandamentos, ambos acompanhados das 

respectivas sanções, que somente se justificavam dada essa capacidade do ser humano de 

causar ou evitar resultados por meio de uma atividade final. Dentro desse sistema, 

portanto, construiu-se uma matéria de proibição especificamente jurídico-penal que, em 

nenhum caso, poderia consistir exclusivamente na causação de uma lesão ao bem jurídico 

como tal (desvalor do resultado), mas deveria sempre pressupor também um desvalor da 

ação, o que caracterizava um injusto pessoal. 

Dessa premissa, outras consequências foram derivadas, de forma dedutivo-

abstrata168, nas outras categorias do delito, desenvolvendo-se eficazmente descobrimentos 

do pensamento neokantiano e levando-se a uma redefinição muito mais profunda das 

categorias sistemáticas conhecidas desde o positivismo169. 

No âmbito da tipicidade, o tipo, que configurava a matéria de proibição, não 

poderia permanecer reduzido à descrição de um processo objetivo do mundo exterior, mas 

deveria apreender a estrutura final da ação humana, reconhecendo-se a existência de um 

tipo subjetivo170. Deste âmbito resultou uma diferença entre os delitos culposos e dolosos, 

visto que, nestes, o dolo típico passou a constituir um elemento central desse tipo 

subjetivo, juntamente com outros elementos subjetivos que pudessem existir em 

determinados delitos, ao passo que, nos delitos culposos, sua configuração foi construída a 

partir da infração de um dever objetivo de cuidado171. Essa modificação já justificou 

                                                      
167WELZEL, Hans. O novo sistema jurídico-penal: uma introdução à doutrina da ação finalista. 3. ed. São 

Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011. p. 31. 
168SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 96. 
169SCHÜNEMANN, Bernd. op. cit., p. 38-43. 
170WELZEL, Hans. Derecho penal: parte general, cit., p. 93-96. 
171Id. Ibid., p. 184-185. 
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melhor tanto a punição da tentativa quanto o não cabimento da participação em fato 

culposo, pois as suas formas admitiam a existência de dolo no autor principal172. 

Isso trouxe reflexos importantes na análise da culpabilidade, que viu uma 

depuração de elementos do conceito psicológico em direção à consolidação de uma 

concepção normativa, fazendo com que os pressupostos de reprovabilidade ficassem mais 

claros do que antes, como na exigência de um potencial conhecimento da ilicitude ao lado 

da imputabilidade173. Nos delitos culposos, por sua vez, a culpabilidade passou a ser 

considerada dentro das capacidades pessoais do autor174. Já o erro de proibição, de acordo 

com o desenvolvimento da teoria estrita da culpabilidade, deixou subsistente o dolo, 

excluindo-se a culpabilidade quando inevitável175. 

Também a categoria intermediária da antijuridicidade sofreu reflexos, 

notadamente pelo fato de a exclusão do dolo atingir os erros sobre ela e do reconhecimento 

de que também as causas de justificação possuíam elementos subjetivos. Isso porque a 

antijuridicidade passou a ser referida a uma ação de um autor determinado (injusto 

pessoal), ou seja, além da lesão ao bem jurídico tutelado, analisava-se também o fim que o 

autor pretendia com o fato, bem como os deveres que o obrigavam em relação a ele176. 

Não foi o finalismo, entretanto, imune a críticas177, as quais tinham sua origem na 

própria centralidade do conceito de ação que o embasava. Ora, em relação aos delitos 

culposos, o essencial para a imputação penal não era uma ação final, mas sua insuficiência, 

e, defini-lo como movimento corporal evitável, não colocava em evidência sua 

característica mais importante. Outra objeção que se levantou ao modelo focava o 

tratamento do erro. Sua teoria estrita da culpabilidade chegou à conclusão de que também 

o erro sobre os pressupostos fáticos de uma causa de justificação deveria ser tratado como 

mero erro de proibição, deixando o dolo inalterado e excluindo a culpabilidade somente em 

caso de invencibilidade, o que não foi aceito pela doutrina, que preferiu uma teoria 

limitada da culpabilidade, distinguindo, no âmbito do erro sobre causas de justificação, 

entre o erro sobre os pressupostos fáticos, que recebe o mesmo tratamento do erro de tipo 

(erro de tipo permissivo) e o erro sobre a valoração jurídica, configurando erro de 

                                                      
172WELZEL, Hans. Derecho penal: parte general, cit., p. 161-166. 
173Id. Ibid., p. 198-201. 
174Id. Ibid., p. 244-246. 
175Id. Ibid., p. 239-242. 
176Id. Ibid., p. 91-92. 
177SCHÜNEMANN, Bernd. op. cit., p. 43-50. 



62 

 

proibição, ou seja, excluindo a culpabilidade, se inevitável178. Por fim, a supervalorização 

da ação finalista para a configuração do delito (desvalor da ação) chegou a prescindir, em 

versões mais radicais, da própria lesão do bem jurídico (desvalor do resultado), reduzido a 

uma condição objetiva de punibilidade179. 

Por outro lado, contudo, admitiu-se que mesmo o legislador poderia optar ou não 

por tomar uma determinada matéria como objeto de regulação, vinculando-se à sua 

estrutura ontológica somente ao optar por isso, como seria o fato, por exemplo, de decidir 

acerca da construção do delito a partir da ação ou do resultado. Dessa forma, existiria ainda 

uma significativa margem de liberdade na configuração dos conceitos, bastando apenas 

que estes não entrassem em contradição com a realidade, razão pela qual a vinculação do 

Direito Penal às estruturas lógico-objetivas era somente relativa e, ainda, variável de 

acordo com o contexto sociocultural180. 

No que diz respeito às finalidades da pena, Welzel181 as conectava com o juízo de 

culpabilidade, pois pressupunha um desvalor ético-social do autor que demonstrava sua 

falta de fidelidade para com o ordenamento jurídico-penal. Por isso, somente uma 

retribuição justa poderia reforçar a fidelidade ao Direito por parte dos cidadãos. Assim, 

ainda que se identifique nessa posição traços da prevenção geral positiva182, não era ela um 

fim a ser buscado na pena, mas apenas um de seus efeitos, visto que as teorias relativas 

somente estariam aptas a explicar a pena como uma necessidade estatal, mas não para 

justificá-la ou diferenciá-la de outras medidas sociais de proteção. 

Entretanto, a construção do sistema a partir da ação final, por meio de 

mandamentos e proibições, destaca que a missão do Direito Penal é a manutenção de 

valores ético-sociais em uma sociedade. Sua finalidade, dessa forma, a despeito de atuar 

sobre fatos pretéritos, almeja o futuro. Trata-se de uma espécie de retribuição preventiva, 

                                                      
178As principais consequências da adoção da teoria limitada da responsabilidade, excluindo-se o dolo do erro 

de tipo permissivo, foram: (i) a vítima tem de suportá-lo, não se admitindo a legítima defesa, visto que o 
fato é lícito; (ii) não pode ser punido o partícipe, ainda que ele saiba que o autor principal incorreu em erro sobre 
os pressupostos fáticos da causa de justificação, pois, pela teoria da acessoriedade limitada da participação, 
exige-se que o fato principal seja típico e antijurídico; e (iii) não se pune a tentativa, pois ela exige a presença do 
dolo (cf. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 17. ed., cit., v. 1, p. 500-501). 

179WELZEL, Hans. Derecho penal: parte general, cit., p. 92. 
180SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 215-216. 
181WELZEL, Hans. Derecho penal: parte general, cit., p. 326-333. 
182SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 363-365. 
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pois, na medida em que a pena retribui o dever infringido, impõe à consciência coletiva o 

respeito aos valores daquela comunidade183. 

Por seu turno, nesse período, ficaram famosas as duas correntes doutrinárias que 

guiaram a reforma do Código Penal alemão, ambas unificadoras das finalidades da pena184. 

A primeira delas, mais conservadora, constava do Projeto Oficial (1962) e preconizava que 

a proteção da sociedade ocorreria com a retribuição justa, ao passo que os fins preventivos 

seriam somente complementares. Já a segunda, que constava do Projeto Alternativo 

(1966), fundamentava a pena na proteção de bens jurídicos, por isso conhecida como 

“retorno a von Liszt”, restando à retribuição apenas estabelecer o limite máximo da 

prevenção. 

Por fim, o fechamento cognitivo do sistema, vinculando-o às estruturas lógico-

objetivas, foi o grande responsável por suas críticas, notadamente a partir da compreensão 

de que caberia ao Direito Penal ressaltar a continuidade dos padrões de comportamento 

esperados pela coletividade. Ora, um sistema fechado não é capaz de assimilar as variações 

históricas por meio de um número limitado de axiomas, o que se verifica no avanço 

tecnológico e econômico-social que se reflete em uma formulação normativa simbólica, ao 

passo que, em um sistema aberto, há uma categoria valorativa que o integra com novos 

conceitos ou reformula os existentes, diminuindo a distância entre o desenvolvimento da 

ciência jurídico-penal e a evolução social185. 

 

2.1.5. Modelos pós-finalistas: funcionalismo 

 

As críticas ao modelo finalista fizeram surgir, após a década de 1960, teorias 

ecléticas que enlaçavam características neokantistas com finalistas, quais sejam, respectiva 

e principalmente, o reconhecimento do pensamento valorativo e teleológico e a translação 

do dolo ao tipo subjetivo, com a peculiaridade, quanto a este último, de que isso não 

necessariamente seria derivado de uma concepção ontológica da ação186. Completa o 

                                                      
183SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da pena: conceito material de delito e sistema penal 

integral, cit., p. 78-79. 
184MIR PUIG, Santiago. Derecho penal: parte general, cit., p. 88. 
185SCHÜNEMANN, Bernd. op. cit., p. 8-9; CAMARGO, Antonio Luís Chaves. Sistema de penas, dogmática 

jurídico-penal e política criminal. São Paulo: Cultural Paulista, 2002. p. 25 e 28. 
186JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas. op. cit., p. 226. 
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quadro uma maior utilização do pensamento tópico em face do método dogmático, bem 

como referências a postulados de política criminal. Por evidente que nem sempre a soma 

dos referidos elementos rendeu aos sistemas idealizados, de metodologia sintética, os 

mesmos graus de coerência187. 

De todo modo, as considerações teleológico-valorativas tornaram-se decisivas na 

metodologia dogmática atualmente dominante, visto que se revelaram como a única forma 

de se atribuir um conteúdo racional ao sistema ante as inseguranças de uma argumentação 

ontológica em uma sociedade plural.  

Essa postura é derivada da percepção de que o Direito Penal não mais esgotaria 

sua tarefa em uma função garantista, tal qual se pretendia em um Estado de Direito, pois, 

se a partir do Estado Social, procurou tornar-se um instrumento de regulação social, com o 

advento de um Estado Democrático, realçou-se a necessidade de o Direito Penal ser um 

instrumento na busca de uma igualdade concreta entre os cidadãos, para que se fossem 

criadas melhores condições para a participação e a vida em sociedade. 

Nesse contexto, o Direito Penal passou a se preocupar mais com as consequências 

de suas decisões, ou seja, buscou não se distanciar da realidade e melhor solucionar cada caso 

concreto. Trata-se de um contraponto ao caminho trilhado pelo finalismo, cujas operações 

lógico-abstratas prescindiam da realidade da sua aplicação e resultavam em uma nem sempre 

coincidência entre o dogmaticamente correto e o político-criminalmente satisfatório. 

A forma encontrada para alcançar esse equilíbrio, portanto, foi uma ampla 

normativização dos conceitos, com um menor grau de vinculação ontológica, conferindo 

maior flexibilidade ao jurista, cujo resultado foi um sistema aberto de orientação 

teleológica, o qual se denominou funcionalismo188. Reconheceu-se, então, que havia 

numerosas alternativas e diferenciações valorativas que a matéria penal oferecia ao 

legislador, a depender das considerações políticas-criminais a serem realizadas, as quais 

também interferiam na dogmática e na construção dos conceitos189. 

Duas correntes destacaram-se nessa linha de pensamento: uma “radical”, 

denominada normativismo funcional (ou normativista monista), desenvolvida por Jakobs; e 

                                                      
187SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 101-102. 
188Id. Ibid., p. 109-110 e 597-601. 
189ROXIN, Claus. Política criminal e sistema jurídico-penal, cit., p. 13-15 e 20. 
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uma vertente “moderada”, defendida por Roxin, chamada de teleológica (ou normativista 

dualista). 

A corrente normativista funcional procurou uma desvinculação do ontologismo 

finalista que, ao tempo em que recusou encontrar limites do sistema penal em um substrato 

fático externo a ele, formou, baseando-se na teoria dos sistemas sociais, de Luhmann190, 

um sistema normativo fechado, autorreferente, limitando a dogmática jurídico-penal à 

análise normativo-funcional do direito positivo, qual seja, a finalidade de prevenção geral 

positiva da pena, reafirmando-se a vigência da norma por meio de uma compreensão 

simbólica do Direito Penal191. 

Diferiu, portanto, da concepção de Welzel, ao não buscar a proteção de 

determinados valores de ações e bens jurídicos, mas sim garantir a função orientadora das 

normas jurídicas192. Por outro lado, também se afastou do relativismo axiológico mediante 

o reconhecimento da prevenção geral positiva, no sentido de se reforçar a fidelidade ao 

Direito como função preponderante do ius puniendi do Estado193. 

Assim, no campo da finalidade da pena, Jakobs partiu da premissa de que a 

sanção criminal seria um imprescindível instrumento de reforço à eficácia do Direito, 

entendido este como a própria norma, visto que as pessoas manteriam expectativas 

normativas fundadas na confiança da atuação dos outros. Portanto, a proteção exercida pela 

norma jurídico-penal deveria referir-se, circularmente, a ela mesma (prevenção geral 

positiva pura), de modo que a pena estaria relacionada com a infração da norma e com a 

imposição de responsabilidade às pessoas que cometeram ações fora da expectativa, o que 

reforçaria tanto a eficácia dessa norma que não fora observada espontaneamente, quanto a 

sua imperatividade194. Essa circularidade teria uma conotação fortemente educativa e 

moralizante, tentando gerar uma atitude de convencimento e de lealdade ao Direito que 

teria mais eficácia do que a mera intimidação para o fim de proteção dos bens jurídicos195. 

                                                      
190LUHMANN, Niklas. Sociologia do direito I. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

1983. p. 109-123. Para importantes diferenças entre o pensamento de Luhmann e de Jakobs, v. BECHARA, 
Ana Elisa Liberatore. Bem jurídico-penal. São Paulo: Quartier Latin, 2014. p. 295-296. 

191JAKOBS, Günther. Derecho penal – parte general: fundamentos y teoría de la imputación, cit., p. 9-10. 
192BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 17. ed., cit., v. 1, p. 122-123 e 148. 
193SCHÜNEMANN, Bernd. op. cit., p. 61-62. 
194JAKOBS, Günther. Derecho penal – parte general: fundamentos y teoría de la imputación, cit., p. 8-14. 
195SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 370-371; 

YAROCHEWSKY, Leonardo Isaac. A influência da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann na teoria da 
pena. Revista de Ciências Penais, São Paulo, v. 1, n. 0, p. 295, jan./jun. 2004. 
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Uma das principais críticas que esta corrente normativista funcional recebe, 

porém, trata da possibilidade de a teoria legitimar uma intervenção ilimitada do Estado, 

pois ela resultaria em um esvaziamento de qualquer fim político-criminal que não fosse a 

ideia de prevenção positiva196. Isso faria com que a pena devesse ser aplicada mesmo nos 

casos em que a proteção dos bens jurídicos fosse desnecessária pela via do Direito Penal, 

chegando-se próximo da ideia da retribuição, bem como da imposição de padrões éticos a 

um indivíduo, instrumentalizando-o197. Por fim, ainda que voltado a uma orientação 

teleológica, seu método termina por se distanciar da realidade, já que a pena não visaria a 

restabelecer a ordem das coisas, mas, tão-somente, a reafirmar o Direito, afastando-se, 

assim, de medidas políticas-criminais externas à circularidade dogmática198. 

Já o funcionalismo teleológico começou a ser desenvolvido por Roxin, na década 

de 1970, partindo de um desenvolvimento do modelo neokantista. Todavia, para se afastar 

do relativismo axiológico que marcou esse modelo, o autor baseou-se no fato de que as três 

exigências fundamentais que deveriam nortear um sistema ‒ quais sejam: (i) ordem 

conceitual e clareza, (ii) referência à realidade e (iii) orientação às finalidades políticas-

criminais ‒ implicariam também em levar à teoria do delito a unidade sistemática entre o 

Direito Penal e a política criminal, desenvolvendo suas categorias a partir delas para atingir 

um fim de prevenção199. 

Tratava-se de um sistema aberto e com limitações mais claras, pois, havendo 

resultados insatisfatórios alcançados pela sistematização dogmática em um dado caso 

concreto, poderiam eles serem corrigidos de acordo com princípios garantistas 

reconhecidos pela constituição e com a compreensão das finalidades políticas-criminais do 

Direito Penal (como um todo), notadamente a finalidade da pena.  

Esse ponto de partida possibilitaria, ainda, uma melhor compreensão do papel do 

estudo das ciências sociais dentro do Direito Penal, qual seja, se, por um lado, não é 

possível a um dogmático ignorar os dados da realidade em seu trabalho nem a um cientista 

social deixar de considerar a dimensão normativa do direito, por outro lado não se pode 

                                                      
196SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da pena: conceito material de delito e sistema penal 

integral, cit., p. 53. 
197SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 111-112, 329-

331 e 375-381; BECHARA, Ana Elisa Liberatore. Bem jurídico-penal, cit., p. 297; YAROCHEWSKY, 
Leonardo Isaac. A influência da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann na teoria da pena, cit., p. 296-297. 

198SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da pena: conceito material de delito e sistema penal 
integral, cit., p. 247-248. 

199ROXIN, Claus. Política criminal e sistema jurídico-penal, cit., p. 28-32. 
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esquecer que também o estudo das ciências sociais possui, paralelamente à faceta empírica 

analisada, uma faceta valorativa, a qual se situa no mesmo plano daquelas realizadas pelos 

dogmáticos. Portanto, se os dados da realidade não têm nenhuma repercussão no sistema 

de Direito Penal, quando não submetidos a um juízo de valor para que possam ser situados 

em um contexto próprio de uma ciência normativa, as valorações realizadas pelas ciências 

sociais não possuem uma legitimidade maior do que aquelas feitas pelos próprios 

penalistas200. 

Estabelecer-se-ia, com isso, uma melhor relação entre as ciências penais: a 

política criminal passaria a ser identificada como uma “ponte” entre a dogmática do 

Direito Penal e as observações empíricas da criminologia, podendo ter resultados tanto de 

lege ferenda, com a adoção de critérios de reforma legal, quanto de lege lata, dada a 

natureza aberta do sistema que permitiria essa incidência201. 

Dessa forma, Roxin202 interpretou que o ensinamento de von Liszt acerca da 

impossibilidade de a política criminal interferir na dogmática do Direito Penal tinha como 

base os limites do princípio da legalidade em face das crescentes tendências preventivas 

especiais que surgiam em sua época. Todavia, se fosse compreendido, como atualmente se 

faz, que as finalidades políticas-criminais de um Estado Democrático de Direito possuem, 

intrinsecamente, limitações constitucionais, a objeção levantada pelo mestre positivista 

estaria superada.  

O objeto da dogmática (direito vigente) distinguir-se-ia, então, do objeto da 

política criminal (direito como deveria ser). Mas, disso se concluir que a dogmática deveria 

resumir-se a uma interpretação de um texto dado, sem levar em consideração as finalidades 

políticas-criminais utilizadas pelo próprio legislador, seria deixá-la aquém de seu 

verdadeiro alcance. O que se deve procurar, pois, é uma construção conceitual e 

sistemática que tenha por referência uma síntese da tensão entre a eficácia empírica e a 

racionalidade valorativa que poderia legitimar a intervenção penal. 

Essas premissas valorativas que orientam as finalidades políticas-criminais estão 

contidas na constituição, verdadeiro marco que delimita as possibilidades de construção 

dogmática de lege lata, ainda que, pela amplitude e ambiguidade de seu texto, muitos 

                                                      
200SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 149-152. 
201Id. Ibid., p. 155-157. 
202ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: fundamentos. La estructura de la teoría del delito, cit., t. 1, 

p. 223-226. 
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aspectos possam resultar em interpretações substancialmente diferentes. O direito positivo 

seria, então, um marco externo do labor dogmático, impedindo as construções de lege lata 

que ultrapassassem os limites dos sentidos possíveis dos termos da lei. Tratar-se-ia de uma 

“vinculação negativa” dada pelo próprio princípio da legalidade203.  

A dogmática, portanto, passaria a exercer política criminal nos limites da lei, o 

que, no Direito Penal, resultaria em uma maior liberdade valorativa para os dispositivos da 

Parte Geral em relação àqueles da Parte Especial. Essa característica não implicaria que o 

intérprete viesse a substituir as finalidades políticas-criminais do ordenamento jurídico 

pelas suas próprias. Assim, dentro da análise de um juízo dogmático, dever-se-ia separar os 

elementos entre aqueles que possuem um caráter estrutural-descritivo, como a análise e a 

aplicação de princípios lógicos ou mesmo a análise semântica dos termos, e os que são 

valorativos, reservando-se somente àqueles a característica da neutralidade, ao passo que 

estes revelariam a necessidade que o jurista possui de tomar decisões204. 

Esse dado revelaria que a maior parte das funções da atividade dogmática, ainda 

que formalmente expressas em linguagem descritiva, é valorativa, sendo inviável 

prevalecer a pretensão positivista de induzir a dogmática do direito positivo e, depois, 

deduzir dos enunciados mais gerais do sistema os enunciados dogmáticos sem que se 

considere essa sua característica essencial. Por tal razão, dado o número limitado de atos de 

controle possíveis dos enunciados dogmáticos, dentre os quais são excluídos os empíricos, 

somente haveria uma aproximação entre a metodologia das ciências da natureza e do 

espírito ao se aceitar a sujeição destas a formas mais modestas de controle do que daquelas. 

Tais controles, por sua vez, seriam informados pelo princípio da plausibilidade, isto é, a 

fundamentação das proposições contidas nesses enunciados dogmáticos estaria sujeita ao 

consenso dos membros da comunidade científica em um dado momento, motivo pelo qual 

a verdade obtida somente poderia ser considerada parcial e provisória205. 

Significativos, desse modo, o modelo de Estado do qual se parte a fundamentação 

e a forma com que nele é compreendido o Direito Penal, devendo o jurista, como já 

apontado, operar dentro de limites estabelecidos pela constituição, derivando o conteúdo 

de seus enunciados de forma razoável. Assim, em um sistema orientado aos fins do Direito 

Penal, será decisiva a argumentação de que uma determinada configuração das categorias 

                                                      
203SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 175-192. 
204Id. Ibid., p. 221-226. 
205Id. Ibid., p. 238-240, 250-253 e 257-260. 
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constitui o meio mais adequado para a consecução de seus fins perseguidos e que 

constituem seu fundamento legitimador. Em um momento posterior, a construção do 

sistema passará pela elaboração de conceitos e categorias de abstração média para, 

finalmente, em um terceiro momento, fundamentar a adoção de soluções em relação a 

conceitos e estruturas problemáticas206. 

Nesse contexto, para alicerçar essa unidade sistemática do Direito Penal, Roxin 

formulou uma teoria unificadora da pena fundada na ideia de prevenção (teoria unificadora 

preventiva ou dialética)207. Por meio dela, procurou eliminar as críticas das teorias 

unificadoras meramente aditivas das finalidades da pena, as quais não teriam superado as 

objeções que individualmente cada uma recebeu, para tentar reuni-las em uma síntese que 

fortalecesse a ideia de que a consciência jurídica geral estaria preservada ao tempo em que 

se preservaria a individualidade de quem se submetesse à penalidade. 

Nota-se que sua teoria, ao contrário do que fazia a corrente então dominante, 

excluiu a noção de retribuição como fim integrador de um conceito misto. Essa 

característica procurou realçar a concepção instrumental que o autor atribuiu ao próprio 

Direito, pois, muito embora tenha ela a vantagem de estabelecer uma escala, baseada na 

culpabilidade, para a aplicação de uma pena, não haveria o estabelecimento de limites 

quanto ao conteúdo desse poder estatal. Além disso, a compensação da culpabilidade 

pressuporia o livre-arbítrio, o qual não é suscetível de demonstração, de modo que a ideia 

de compensação de um mal (delito) por outro (pena), com conteúdo expiatório, somente 

seria possível dentro de uma crença religiosa, não se coadunando com um Estado que 

recebe o poder do povo e não de Deus. Portanto, não poderia o Direito Penal, cuja 

finalidade seria a proteção subsidiária de bens jurídicos, servir-se de uma pena que 

prescindisse de qualquer fim social208. 

Do mesmo modo, a formulação de uma teoria unificadora baseada somente na 

ideia de prevenção deveria fugir das já analisadas críticas que cada uma das modalidades 

sofreu isoladamente209: a prevenção geral, que, ao não deixar claro o âmbito do punível, 

poderia tanto levar a um “terror estatal” quanto à previsão de penas mais graves para 
                                                      
206SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 269-274. 
207ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: fundamentos. La estructura de la teoría del delito, cit., t. 1, 

p. 95-103. ROXIN, Claus. Sentido y límites de la pena estatal. In: ROXIN, Claus. Problemas básicos del 
derecho penal. Trad. Diego-Manuel Luzón Peña. Madrid: Reus, 1976. p. 20-35. 

208ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: fundamentos. La estructura de la teoría del delito, cit., t. 1, 
p. 84-85. ROXIN, Claus. Sentido y límites de la pena estatal, cit., p. 12-15. 

209ROXIN, Claus. Sentido y límites de la pena estatal, cit., p. 15-19. 
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delitos menos significativos para a convivência social, os quais não possuiriam barreiras 

sociais tão eficazes, sempre no intuito de se fazer com que o homem fosse influenciado 

pela ameaça da pena e, com isso, fosse instrumentalizado pelo Estado; e a prevenção 

especial, a qual mostrou dificuldade em justificar a punição do criminoso ocasional e 

sofreu do mesmo mal da inexistência uma delimitação do ius puniendi, seja com relação ao 

conteúdo, seja quanto à extensão, pois a ideia de um “tratamento penal”, centrado na 

personalidade do delinquente, não estaria vinculada a marcos temporais ou a descrições 

penais exatas típicas de um Direito Penal do fato. 

Portanto, a teoria unificadora preventiva estaria ligada a três diferentes momentos 

da pena. O primeiro, da cominação legal, seria informado pelo princípio da legalidade, 

legitimado pela participação dos cidadãos, ainda que indiretamente, no processo 

legislativo. No âmbito dos limites do estabelecimento da punição, a cominação deveria 

refletir a natureza subsidiária do Direito Penal na proteção de bens jurídicos. Dessa forma, 

dever-se-ia atribuir a essa fase uma maior ênfase à prevenção geral, ou seja, à finalidade de 

informar o âmbito do proibido ainda àqueles que não necessitassem de intimidação, visto 

que o sistema penal deveria sempre buscar a aprendizagem, a confiança no Direito e a 

pacificação social com a resolução e a absorção do conflito. 

Em seguida, tem-se a fase judicial de fixação da pena, a qual deveria combinar 

critérios de prevenção geral com prevenção especial. Daquele, em virtude de a imposição 

de uma pena ser, em última análise, a concretização da ameaça realizada pela lei; deste, 

pelo fato de a pena fixada dever contemplar a intimidação do delinquente frente a uma 

possível reincidência e a segurança da sociedade em mantê-lo afastado por um lapso 

temporal. Na determinação do quantum da pena, portanto, haveria uma leve 

preponderância da prevenção especial até que fossem alcançados os limites objetivos 

(mínimos ou máximos) da prevenção geral. A título de exemplo, no caso de criminosos 

ocasionais, sem perigo de reincidência, a sanção aplicada deveria partir do correspondente 

ao componente preventivo geral, ainda que, no caso concreto, com a incidência das regras 

legais previstas, fosse a pena fixada abaixo do mínimo cominado previsto210. 

Entretanto, nesse balizamento da duração da penalidade imposta deveria incidir o 

princípio da culpabilidade. Assim, se esse princípio seria inadequado para fundamentar o 

                                                      
210No Brasil, é muito criticado o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “a incidência 

da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (cf. 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 17. ed., cit., v. 1, p. 765-768). 
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poder estatal, visto que equivocadamente considerado unido de modo indissolúvel à teoria 

da retribuição, serviria para limitá-lo, assegurando ao particular que o Estado não excederia 

sua intervenção no interesse da prevenção geral ou especial para além do que 

corresponderia à responsabilidade de uma pessoa como livre e capaz de culpabilidade. 

Tratar-se-ia, portanto, de uma posição normativa que não diria respeito à essência da 

liberdade humana, mas que disporia somente que o homem seria tratado pelo Estado como 

um ser, em princípio, livre e responsável, que receberia um mal porque, como membro da 

comunidade, deveria responder pelos fatos que cometeu. Não é, desse modo, um meio para 

os fins de outros, mas, ao assumir sua responsabilidade pelos seus atos, confirmaria sua 

posição como cidadão em igualdade de direitos e obrigações com os demais. 

Por fim, no momento da execução da pena, o protagonismo seria da prevenção 

especial, possibilitando ao condenado que assim anuir (obrigatoriedade da execução e 

voluntariedade da reinserção) todos os meios destinados à sua reintegração. Ressalta-se, 

porém, que somente seria lícito ressocializar uma pessoa com a ajuda de sanções jurídico-

penais em virtude de fatos culpáveis que se consubstanciassem em agressões insuportáveis 

aos bens jurídicos tutelados e não em função da personalidade que possui. 

Na teoria do delito, as implicações de sua metodologia são substanciais211. Dessa 

forma, a ação não poderia ser definida como algo empiricamente preexistente, mas deveria 

ser entendida como resultado de uma valoração consistente com a possibilidade de imputar 

a alguém um fazer ou um não fazer, explicando-se os casos de ausência de ação (ato 

reflexo, hipnose, v.g.) de uma maneira política-criminal, ou seja, independentemente de 

sua aparência externa ou da presença humana. 

Caberia, por seu turno, ao tipo o papel central, conforme o princípio do nullum 

crimen. Essa categoria, a exemplo do modelo anterior, compreenderia tanto o tipo objetivo, 

com seus elementos descritivos, conforme herdado do positivismo, acrescido dos 

elementos subjetivos e normativos do neokantismo, quanto o tipo subjetivo do finalismo, 

porém, ao contrário deste, a inclusão do dolo em sua estrutura não ocorreria em virtude de 

uma estrutura lógico-objetiva, mas derivaria de uma determinação própria do Estado de 

Direito. Nesse campo, a ação seria valorada do ponto de vista da necessidade abstrata de 

pena, de acordo com as finalidades da prevenção geral. Além disso, duas inovações 

                                                      
211ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: fundamentos. La estructura de la teoría del delito, cit., t. 1, 

p. 203-204 e 218-223. 
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merecem destaque: (i) a teoria da imputação de um resultado ao tipo objetivo, que 

substituiria a causalidade por um conjunto de regras orientadas a valorações jurídicas 

determinadas pela realização de um perigo não permitido dentro do âmbito de proteção da 

norma, realçando o princípio da culpabilidade; e (ii) a teoria do domínio do fato, a qual 

passaria a analisar a autoria por meio de uma análise objetivo-material212. 

No que diz respeito à antijuridicidade, passaria ela a ser o âmbito de soluções 

sociais de conflitos, ou seja, situaria o fato em um contexto social e concretizaria uma 

ponderação de interesses contrapostos, estabelecendo o que estaria proibido e o que estaria 

permitido (como é exemplo a legítima defesa e o estado de necessidade), orientada a partir 

de uma perspectiva política-criminal e elaborada em um plano sistemático que contaria 

com o reconhecimento de causas de justificação relativas a todo o ordenamento jurídico. 

Por fim, a culpabilidade, fundamentada em um conceito material e normativo, 

seria um dos principais pontos dessa teoria. Ela não poderia ser derivada da concepção de 

exigibilidade de conduta diversa, visto que, por ser baseada no livre-arbítrio, o qual não 

pode ser demonstrado, não haveria critérios para se exigir ou não determinado 

comportamento de alguém, nem provar que, em determinadas circunstâncias, essa pessoa 

poderia ter agido de outro modo. Para alcançar seu intento e, portanto, transformar a 

culpabilidade em um conceito normativo, deixar-se-ia de fundamentar a imputação na 

capacidade de liberdade de ação para fazê-lo na própria ordem jurídica, a qual decidiria o 

que exigir do autor, de acordo com as suas condições e as circunstâncias externas do fato.  

Desse modo, com o afastamento da exigibilidade de conduta diversa, o critério 

reitor, capaz de funcionar como elemento valorativo unificador, seria a finalidade da pena, 

embasando a responsabilidade penal em um juízo de necessidade de sanção concreta. Com 

isso, redefinir-se-ia essa categoria sistemática denominando-a responsabilidade, dentro da 

qual a culpabilidade passaria a ser um conceito mais restrito, com a finalidade de 

fundamentar o injusto e impor o limite máximo da pena, ao lado da necessidade da pena, 

que atuaria por meio de considerações preventivas gerais e especiais, isto é, enquanto que 

com a pena mínima seriam atendidas as considerações preventivas gerais, a pena definitiva 
                                                      
212Essa teoria, que começou a ser desenvolvida por Welzel, aperfeiçoando-se com Roxin, parte de um 

conceito restritivo de autor, preconizando que ele é quem tem o poder de decisão sobre a realização do fato. 
Assim, será autor quem realiza, pessoal e plenamente, todos os elementos do tipo ou quem executa o fato 
utilizando-se de outrem como instrumento (autoria mediata), ao passo que será coautor quem realiza uma 
parte necessária do plano global, ainda que não seja um ato típico, mas desde que integre a resolução 
delitiva comum (domínio funcional do fato) (cf. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 
17. ed., cit., v. 1, p. 549-550). 
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seria determinada em atenção exclusiva às considerações preventivas especiais, melhor 

justificando a existência de causas supralegais de exclusão da responsabilidade213. 

O modelo funcionalista, por sua vez, sofreu três principais críticas214: (i) o fato de 

estar muito mais ligado a um determinado tipo de Direito nacional, abandonando as 

pretensões científicas e supranacionais da dogmática; (ii) a percepção de que a 

reconstrução normativa pretendida levaria a uma confusão entre as categorias dogmáticas; 

e (iii) a circunstância de se prestar a ser utilizado por um sistema autoritário. 

Nenhuma destas críticas, todavia, foi capaz de tirar a validade e os méritos da 

metodologia proposta. Silva Sanchéz215 bem destaca que a dogmática teleológico-

funcionalista evidenciou a natureza essencialmente valorativa das categorias e 

subcategorias que integram o sistema do Direito Penal e, com isso, aproximou-a da 

realidade dos problemas. Dessa forma, a dogmática não seria nem o produto de uma 

indução de preceitos de um direito positivo dado (positivismo), nem o resultado dedutivo 

da configuração de determinadas estruturas materiais do ser (finalismo), mas sim a 

expressão de elementos que, segundo uma concreta concepção valorativa condicionada 

culturalmente, devem concorrer para sancionar penalmente um fato. Isto faz com que ela 

não seja uma doutrina nacional alemã, mas sim portadora de um método claramente 

supranacional que pretende a construção, reconstrução e sistematização de regras para se 

chegar à responsabilização penal, conforme o direito, de maneira segura e igualitária. 

Esse panorama demonstra, como indica Schünemann216, que o desenvolvimento 

do sistema de Direito Penal passará por uma maior depuração do raciocínio teleológico ‒ 

notadamente aquele inspirado por Roxin ‒ que, ao preconizar um sistema aberto, expressa 

mais um método de sua construção do que propriamente uma gama concreta de hipóteses 

materiais a serem seguidas. Assim, pode-se concluir com Jescheck e Weigend217 que, 

embora nenhum dos sistemas expostos possa almejar mais do que um projeto transitório ou 

efêmero, a sistemática moderna, após o finalismo, tem alcançado um alto grau de 

convicção. 

 

                                                      
213ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: fundamentos. La estructura de la teoría del delito, cit., t. 1, 

p. 204. 
214SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 113-114. 
215Id. Ibid., p. 115-116 e 285. 
216SCHÜNEMANN, Bernd. Introducción al razonamiento sistemático en derecho penal, cit., p. 62-63. 
217JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 232. 
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2.2. Sistema teleológico-funcionalista e princípio da insignificância 

 

De todo o exposto, verifica-se que os sistemas penais, embora tenham em comum 

a busca, nem sempre bem sucedida, do exercício controlado do ius puniendi do Estado, 

foram construídos para atender às necessidades de seu tempo. 

É nesse sentido que se pode identificar que os sistemas fechados, realçando o 

caráter retributivo da pena, sejam construídos com foco tanto no desvalor do resultado ‒ 

como os modelos clássico e positivista ‒ quanto no desvalor da conduta ‒ como o modelo 

finalista ‒ não possuíam ambientes dogmáticos propícios para o melhor rendimento de 

institutos com forte inspiração política-criminal218. 

Assim, se o modelo neokantista, a despeito de proceder a uma pequena abertura 

no sistema penal, não logrou maior desenvolvimento ante o surgimento de regimes 

totalitários, foi somente o modelo teleológico-funcionalista, fundando sua abertura 

cognitiva nos valores fundamentais de um Estado Democrático de Direito, que se 

demonstrou mais apto a absorver os avanços sociais e a melhor resolver questões relativas 

à hipertrofia criminal e aos crimes bagatelares, incluindo as questões pertinentes ao 

princípio da insignificância. 

Não se olvida que preceitos políticos-criminais sempre estiveram presentes na 

configuração de um sistema penal, ainda que fechado, notadamente após as transformações 

políticas-sociais que culminaram no Estado Social, mas, relembrando a lição de von Liszt, 

inicialmente acreditava-se que essas orientações deveriam ser absorvidas no âmbito 

político da incriminação de condutas e não na sua aplicação, isto é, teriam eficácia somente 

de lege ferenda, como no caso da, por ele denominada, “impunidade por insignificância da 

infração”. Do mesmo modo, Welzel, com seu intuito de restringir a amplitude do tipo 

penal por meio do conceito de adequação social, o qual englobava o princípio da 

insignificância, procurou fazê-lo por meio de um princípio geral de interpretação e não 

como um instituto autônomo de Direito Penal com reflexos interpretativos219. 

Entretanto, o que se quer ressaltar é que o modelo teleológico-funcionalista 

atualmente é o que melhor agrega a capacidade de configurar o Direito Penal como um 

                                                      
218BOTTINI, Pierpaolo Cruz. A confusa exegese do princípio da insignificância. In: RASCOVSKI, Luiz 

(Coord.). Temas relevantes de direito penal e processual penal. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 237-241. 
219cf. item 1.1, supra. 
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sistema que englobe as orientações políticas-criminais, dentre as quais o princípio da 

insignificância, não apenas de lege ferenda, como uma estratégia de descriminalização, 

mas também de lege lata, atuando diretamente na configuração de uma conduta como 

delituosa, com base em um conceito material de delito que o aproxima dogmaticamente 

correto do politico-criminalmente satisfatório. 

Esse conceito material de delito, por sua vez, somente pode ser alcançado ao se 

reconhecer os fins do Direito Penal, notadamente as finalidades da pena, como parte 

integrante da própria teoria do delito. Assim, se o caráter fragmentário do Direito Penal 

contradiz-se com a possibilidade de se tomar a finalidade da pena como retributiva, pois a 

realização da justiça é incompatível com a sanção meramente parcial aos ataques aos bens 

jurídicos protegidos220, os fins deste ramo do Direito somente serão satisfeitos ao se 

reconhecer a tarefa eminentemente preventiva da pena, sobrelevando o fato de seu fim 

primeiro não ser a imposição da sanção, mas o cumprimento da norma de conduta221. 

Vale mencionar, por fim, que, dentre os modelos teleológico-funcionalistas 

desenvolvidos, nem sempre houve coincidência acerca da referência do centro da 

funcionalização do sistema (finalidades da pena ou finalidades políticas-criminais, v.g.), 

distinguindo-se também a forma de integrar essas perspectivas dentro do sistema proposto, 

isto é, atribuindo-se um novo conteúdo às categorias da teoria do delito ou propondo uma 

nova estrutura de categorias. Vale destacar ainda que há divergências sobre o papel da 

teoria das normas na orientação destes modelos teóricos222. 

Desse modo, o modelo teleológico-funcionalista a ser utilizado na identificação 

dogmática do princípio da insignificância no ordenamento jurídico brasileiro será o sistema 

penal integral, melhor detalhado na compreensão dogmática do instituto a ser feita no 

capítulo seguinte. 

  

                                                      
220MIR PUIG, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal: concepto y método, cit., p. 80. 
221SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da pena: conceito material de delito e sistema penal 

integral, cit., p. 200. 
222SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 603-604. 
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3. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 

 

3.1. Panorama geral: origens e particularidades 

 

Embora a primeira menção ao princípio da insignificância no ordenamento 

jurídico brasileiro remonte ao ano de 1976223, ele não foi um instituto desenvolvido pela 

doutrina para, em um momento seguinte, ser utilizado pela jurisprudência, dentro de uma 

base conceitual ou sistemática224.  

Pressionado pelo fenômeno da expansão do Direito Penal, provocando uma 

criminalidade de massa com delitos muitas vezes bagatelares, viu-se o Poder Judiciário 

compelido a utilizar-se desse instrumento político-criminal de direito material de forma 

pragmática para a seleção da continuidade da persecução penal de determinadas condutas 

formalmente delitivas225.  

Nesse sentido, é possível localizar seu uso jurisprudencial no início da década de 

1980226, ao passo que o primeiro escrito doutrinário de relevo foi publicado em 1982, por 

                                                      
223WESSELS, Johannes. Direito penal: parte geral – aspectos fundamentais. Tradução do original alemão e 

notas por Juarez Tavares. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1976. p. 63-64, nota 12. 
224CAMARGO, Antonio Luís Chaves. Sistema de penas, dogmática jurídico-penal e política criminal, cit., p. 151. 
225BOTTINI, Pierpaolo Cruz. A confusa exegese do princípio da insignificância, cit., p. 241-242. Em 

pesquisa coordenada pelo mesmo autor e com a consultoria de Maria Tereza Sadek (PRINCÍPIO da 
insignificância nos crimes contra o patrimônio e contra a ordem econômica: análise das decisões do 
Supremo Tribunal Federal. Faculdade de Direito da USP. Departamento de Direito Penal. Coordenador: 
Professor Dr. Pierpaolo Cruz Bottini. Consultora: Professora Dra. Maria Tereza Sadek. Instituto Innovare, 
13/09/2011. Disponível em: <http://www.premioinnovare.com.br/noticia/principio-da-insignificancia-nos-
crimes-contra-o-patrimonio-e-ordem-publica>. Acesso em: 21 mar. 2015), verificou-se que, analisando-se 
decisões entre 2004 e 2009, o reconhecimento do princípio da insignificância pelo Supremo Tribunal 
Federal vem aumentando, sendo que triplicou entre 2007 e 2008, com tendência da Corte em acolher a sua 
invocação, destacando-se os argumentos da atipicidade da conduta e da política criminal. Neste último 
caso, seja realçando a desproporção entre pena e delito ou os efeitos deletérios do cárcere, seja em sentido 
contrário, destacando a prevenção geral e a insegurança coletiva. 

226São exemplos os julgados TACrim/SP, ApCrim 283.949/SP, rel. Silva Franco, j. 23.11.1981, in: 
JUTACrim, Lex, 69, p. 441-442; TACrim-SP, Apel. 270.731, rel. Adauto Suannes, j. 15.03.1983. Ressalte-
se, contudo, que a primeira menção ao princípio da insignificância de que se tem notícia na Suprema Corte 
ocorreu em 1988 (STF, 2ª Turma, RHC 66.869/PR, rel. Min. Aldir Passarinho, v.u., j. 06.12.1988, in DJ 
28.04.1989, p. 6295), acerca de lesões corporais em acidente de trânsito. Antes, sem mencioná-lo, houve 
decisão que reputou inexistente crime de dano na ação de cortar folhas de uma palmeira por ser 
considerado de “pequena valia” (STF, 1ª Turma, HC 59.191/PB, rel. Min. Clovis Ramalhete, v.u., j. 
15.09.1981, in RTJ 100/157). 



77 

 

Toledo227, seguido de importante artigo de Sanguiné228, já em 1990, e por uma monografia, 

em 1994, de autoria de Vico Mañas229. 

Essa peculiaridade ocasionou a inserção, dentro do princípio da insignificância, de 

fatores outros que não o ínfimo grau de exposição a que foi submetido o bem jurídico 

penalmente tutelado. Assim, é justamente de um julgado do Supremo Tribunal Federal230 

que se extraem os quatro mais difundidos vetores de sua aplicação: (i) ausência de 

periculosidade social da ação; (ii) mínima ofensividade da conduta do agente; (iii) 

inexpressividade da lesão jurídica causada; e (iv) falta de reprovabilidade da conduta. 

Verifica-se que três desses requisitos (i, ii e iv) remetem ao desvalor da conduta, restando 

somente um (iii) à análise do desvalor do resultado, não havendo clareza acerca de sua 

alternatividade ou cumulatividade231. 

Em virtude dessa abrangência, encontram-se referências a classificações de seu 

conteúdo. A primeira delas difere a insignificância absoluta, que estaria ligada ao desvalor 

da ação, afastando a tipicidade, da relativa, que seria atrelada ao desvalor do resultado e 

excluiria a antijuridicidade232. Há também quem atribua à insignificância absoluta a 

característica de fatos que já “nascem desprezíveis” e, por isso, excluiriam a tipicidade, ao 

passo que a relativa denotaria a desnecessidade concreta de aplicação da penalidade, razão 

pela qual excluiria a culpabilidade233. Por fim, distingue-se a infração bagatelar própria, ou 

seja, aquela que, pelo desvalor da conduta e/ou do resultado, teria a tipicidade material 

excluída pela incidência do princípio da insignificância, da imprópria, a qual, a despeito de 

se considerar o fato relevante para o Direito Penal, analisar-se-ia, ante as particularidades 

                                                      
227TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. São Paulo: Saraiva, 1982. p. 187-188. 
228SANGUINÉ, Odone. Observações sobre o princípio da insignificância. Fascículos de Ciências Penais, 

Porto Alegre, v. 3, n. 1, p. 36-50, jan./mar. 1990. 
229VICO MAÑAS, Carlo. O princípio da insignificância como excludente da tipicidade no direito penal, cit. 
230STF, 2ª Turma, HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, v.u., j. 19.10.2004, in DJ 19.11.2004, p. 37. 
231Pela alternatividade, v. GOMES, Luiz Flávio. Princípio da insignificância e outras excludentes de 

tipicidade. 3. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013. p. 20-21; pela cumulatividade, v. artigo 28, 
parágrafo 1º, do Projeto de Lei n. 236/2012, em trâmite no Senado Federal, com o intuito de instituir um 
novo Código Penal, o qual conteria a regulamentação do princípio da insignificância, in verbis: “[t]ambém 
não haverá fato criminoso quando cumulativamente se verificarem as seguintes condições: (a) mínima 
ofensividade da conduta do agente; (b) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (c) 
inexpressividade da lesão jurídica provocada”. 

232SILVA, Ivan Luiz da. Princípio da insignificância do direito penal. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2011. p. 160-163. 
233PASCOLATI JÚNIOR, Ulisses Augusto. Não aplicabilidade do princípio da insignificância aos 

portadores de maus antecedentes ou reincidentes em pequenos delitos. 2012. Dissertação (Mestrado) – 
Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2012. p. 28-36; 
CINTRA, Adjair de Andrade. Aplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes que tutelam bens 
jurídicos difusos. 2011. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Faculdade de Direito 
da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. p. 81-90 e 106. 
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do caso concreto, a necessidade da aplicação da pena, por meio do princípio da irrelevância 

penal do fato, que atuaria no âmbito da punibilidade234.  

Uma das consequências dessas classificações seria a possibilidade ou não de 

aplicação do instituto aos reincidentes e portadores de maus antecedentes. Nesse tema, 

Pascolati Júnior235 identifica que, diante de uma situação de insignificância absoluta, a 

incidência da norma seria possível, ao passo que na insignificância relativa, não, haja vista 

o comportamento antissocial do agente, que faria da prática de pequenos delitos o seu meio 

de vida. Por seu turno, Gomes236 distingue que no caso de multirreincidência não 

cumulativa, em que os ataques não são realizados contra a mesma vítima ou de forma 

isolada, poderia haver a incidência do princípio da insignificância, ao passo que ele estaria 

afastado na multirreincidência cumulativa, isto é, aquela em que o agente pratica reiterados 

ataques ao mesmo bem jurídico, cuja individualidade é insignificante, mas o resultado não, 

razão pela qual o fato deveria ser considerado como único237. 

Além dessas questões ligadas à origem jurisprudencial do uso do instituto, dois 

fatores adicionais do sistema pátrio devem ser expostos. O primeiro deles diz respeito à 

previsão constitucional (art. 98, I) de juizados especiais com competência para julgamento 

de infrações penais de menor potencial ofensivo. Assim, de acordo com o artigo 61 da Lei 

n. 9.099/1995, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo as 

contravenções penais e os crimes aos quais a lei comine pena máxima não superior a dois 

anos, cumulada ou não com multa238. Elas se sujeitam a medidas despenalizadoras, como a 

composição civil (arts. 72 a 74) e a transação penal (art. 76). Do mesmo modo, merece 

menção o instituto da suspensão condicional do processo (art. 89), aplicado a todos os 

delitos cuja pena mínima seja igual ou inferior a um ano, independentemente de serem ou 

não uma infração de menor potencial ofensivo. 

                                                      
234GOMES, Luiz Flávio. Princípio da insignificância e outras excludentes de tipicidade, cit., p. 19-31. 
235PASCOLATI JÚNIOR, Ulisses Augusto. op. cit., p. 75-84. 
236GOMES, Luiz Flávio. Princípio da insignificância e outras excludentes de tipicidade, cit., p. 112-117. 
237A questão também é passível de ser enfrentada pelo viés do crime continuado, cuja adoção da teoria 

objetiva pelo Código Penal pátrio (art. 71), desprezando-se a unidade de desígnios, própria da teoria 
objetivo-subjetiva, isto é, aquela em que o agente possui uma programação inicial para ser realizada 
sucessivamente, apta a configurar uma diminuição de sua culpabilidade, amplia o espectro de aplicação do 
instituto e privilegia justamente o delinquente profissional, que faz do crime um modo de vida, 
programando a sua reiteração, razão pela qual sua conduta de vida mais censurável deveria levar ao 
agravamento de sua culpabilidade (cf. REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de direito penal: parte geral, 
cit., p. 436-441). 

238De acordo com a redação dada pela Lei n. 11.313/2006, que unificou os critérios do referido diploma 
legislativo com a Lei n. 10.259/2001, que disciplina a matéria no âmbito federal. 
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Diante desse dispositivo, há quem atribua uma interpretação ao princípio da 

insignificância mais abrangente do que esta aqui identificada, ou seja, compreendo-o não 

somente como um instrumento de direito material de descriminalização de condutas, mas 

também englobando institutos processuais de despenalização e desjudicialização, identificando 

no mencionado dispositivo constitucional (art. 98, I) o fundamento do princípio239.  

O segundo aspecto do sistema brasileiro a ser destacado é a presença, no próprio 

ordenamento jurídico, de contravenções penais e de crimes privilegiados ou com causa de 

diminuição de penas240, o que pressuporia já uma avaliação legislativa dos resultados 

jurídicos de pequena monta, afastando a incidência do princípio da insignificância. 

Também essa afirmação merece cautela, pois, no caso concreto, nada impediria que se 

avaliasse a ofensa ao bem jurídico como tão ínfima, que não lhe coubesse a reprimenda 

nem mesmo ante essas figuras241.  

Esse quadro leva à seguinte classificação das infrações penais quanto à sua 

gravidade242: (i) ilícitos sem repercussão criminal pela incidência do princípio da 

insignificância; (ii) infrações de menor potencial ofensivo, ou seja, as contravenções penais 

e os delitos cuja pena máxima não exceda a dois anos (art. 61 da Lei n. 9.099/1995); (iii) 

infrações de médio potencial ofensivo, aquelas cuja pena mínima não excede a um ano, 

admitindo, pois, a suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei n. 9.099/1995); (iv) 

infrações graves que constituem um núcleo residual; e (v) infrações hediondas, regidas pela 

Lei n. 8.072/1990, com base no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal de 1988. 

Desse modo que se impõe uma apreciação crítica do princípio da insignificância 

no ordenamento jurídico brasileiro, o que engloba a caracterização de sua força normativa 

                                                      
239ALMEIDA, Dalva Rodrigues Bezerra de. Princípio da insignificância e Juizados Especiais Criminais. 

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2007. p. 83-84, 156-157 e 164-169. 
240A título de exemplo, tem-se o furto de pequeno valor (art. 155, § 2º, do Código Penal), a apropriação 

indébita de pequeno valor (art. 170 do Código Penal), o estelionato de pequeno prejuízo à vítima (art. 171, 
§ 1º, do Código Penal) e a receptação de pequeno valor (art. 180, § 5º, do Código Penal). 

241VICO MAÑAS, Carlo. op. cit., p. 62-65. Essa possibilidade, inclusive, foi aceita pela Suprema Corte, 
acerca da contravenção da prática do exercício ilegal de profissão (art. 47 da Lei de Contravenções Penais) 
de guardador e lavador autônomo de veículos automotores sem registro na Delegacia Regional de Trabalho 
competente (art. 1º da Lei n. 6.242/1975), ou seja, o “flanelinha”, cf. STF, 2ª Turma, HC 115046/MG, rel. 
Min. Ricardo Lewandowski, j. 19.03.2013, in DJe 16.08.2013. Para uma maior reflexão sobre o delito em 
questão, v. LACAVA FILHO, Nélson. Art. 47. In: SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo (Coord.). 
Comentário à Lei das Contravenções Penais. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 225-226. 

242GOMES, Luiz Flávio. Princípio da insignificância e outras excludentes de tipicidade, cit., p. 57. Para 
interessantes reflexos dogmáticos dessa gradação no âmbito dos delitos patrimoniais, v. SALVADOR 
NETTO, Alamiro Velludo. Direito penal e propriedade privada: a racionalidade do sistema penal na tutela 
do patrimônio, cit., p. 223-226. 
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ante a Constituição Federal de 1988 e a sua correta inserção dentro da dogmática jurídico-

penal pátria, aumentando a segurança jurídica de sua utilização. 

 

3.2. Normatividade do princípio da insignificância na Constituição Federal de 1988 

 

A vigente Constituição Federal de 1988, inserida no contexto pós-positivista de 

jurisdicidade dos princípios, contém o princípio da insignificância como norma de direito 

fundamental atribuída, pois fundado em normas de direito fundamental diretamente 

estabelecidas pelo texto constitucional, quais sejam, aquelas positivadas em seu Título II 

(“Dos Direitos e Garantias Fundamentais”), cuja relação de refinamento é expressamente 

reconhecida pelo artigo 5º, parágrafo 2º243. 

Assim, tem-se que a doutrina nacional, conquanto predomina em reconhecer essa 

constitucionalidade do princípio da insignificância, diverge quanto ao seu fundamento. 

Desse modo, poderia ser ele diretamente deduzido dos princípios do Estado Democrático 

de Direito244, estar relacionado à análise conjunta dos princípios da intervenção mínima e 

da proporcionalidade245 ou especificamente vinculado ao aspecto da subsidiariedade246, 

                                                      
243Muito embora a localização desse dispositivo possa gerar dúvidas quanto à sua abrangência, ou seja, se é 

referido a todos os direitos e garantias fundamentais ou somente aos direitos individuais e coletivos, 
predomina o entendimento voltado a uma maior amplitude, referendado pelo próprio Supremo Tribunal 
Federal (STF, Pleno, ADI 939/DF, rel. Min. Sydney Sanches, v.m., j. 15.12.1993, in DJ 18.03.1994, p. 
5165). De outro lado, é importante salientar que essa cláusula de abertura está inspirada na IX Emenda à 
Constituição dos Estados Unidos da América, de 1791, segundo a qual “[t]he enumeration in the 
Constitution, of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people” 
(tradução livre: “A especificação de certos direitos na Constituição não deve ser entendida como uma 
negação ou depreciação de outros direitos conservados pelo povo”), que leva ao afastamento do clássico 
princípio de interpretação das leis, segundo o qual a inclusão de um direito gera a exclusão do outro 
(inclusio unius alterius est exclusio). Além disso, à exceção da Constituição Política do Império do Brasil, 
de 1824, todas as constituições republicanas o contemplaram (1891, art.78; 1934, art. 114; 1937, art. 123; 
1946, art. 144; 1967 – EC 01/1969, art. 153, § 36), demonstrando que a norma faz parte da tradição 
constitucional pátria. 

244BITENCOURT, Cezar Roberto; PRADO, Luiz Régis. Princípios fundamentais do direito penal. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 4, n. 15, p. 81-88, jul./set. 1996. 

245VICO MAÑAS, Carlo. op. cit., p. 55-59; GOMES, Luiz Flávio. Princípio da insignificância e outras 
excludentes de tipicidade, cit., p. 59-68; REBÊLO, José Henrique Guaracy. Princípio da insignificância: 
interpretação jurisprudencial. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. p. 37-38. 

246BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. Anotações aos acórdãos: critérios de aplicação do princípio da 
insignificância no âmbito jurídico-penal brasileiro. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 19, 
n. 90, p. 403-404, maio/jun. 2011; BECHARA, Ana Elisa Liberatore. Bem jurídico-penal, cit., p. 162. A 
autora também identifica a desproporcionalidade da aplicação da sanção penal a uma ofensa insignificante do 
bem jurídico tutelado (BECHARA, Ana Elisa Liberatore. Bem jurídico-penal, cit., p. 196). 
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bem como ser imediatamente inferido das garantias materiais do princípio da legalidade247 

ou acrescendo a elas outros princípios248, ou ainda, derivado do princípio da 

ofensividade249. 

Neste trabalho, na esteira do estabelecido anteriormente250, entende-se que 

também no diploma constitucional brasileiro, ao se partir da configuração de um Estado 

Democrático de Direito (art. 1º, caput), cujos princípios fundamentais estão presentes no 

Preâmbulo e no Título I (“Dos Princípios Fundamentais”)251, identifica-se a garantia de 

uma liberdade geral de ação limitada pela lei (art. 5º, II), ou seja, por um ato do Poder 

Legislativo produzido de acordo com um procedimento constitucional252, resultando, no 

âmbito do Direito Penal, no princípio da legalidade penal (art. 5º, XXXIX)253. 

Esse princípio, além das garantias formais, sintetizadas na fórmula nullum crimen, 

nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia et certa, também consagra, à luz dos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito, uma dimensão material, condensada como 

nulla poena, nullum crimen sine lege valida, na qual se sobressai o princípio da 

ofensividade254, exigindo um resultado jurídico ao delito (nulla lex sine iniuria). É, 

                                                      
247TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 5. ed., cit., p. 130-131 e 133-134; 

QUEIROZ, Paulo de Souza. Do caráter subsidiário do direito penal: lineamentos para um direito penal 
mínimo, cit., p. 95-100; FRANCO, Alberto Silva. Art. 1º, cit., p. 58-60. 

248SILVA, Ivan Luiz da. op. cit., p. 107-113 e 125-137; PASCOLATI JÚNIOR, Ulisses Augusto. op. cit., p. 
28-36. O primeiro autor acresce à analise das garantias materiais do princípio da legalidade os princípios da 
igualdade, da liberdade, da fragmentariedade e da proporcionalidade, ao passo que o segundo, além desses, 
indica também os princípios da intervenção mínima, da subsidiariedade e da ofensividade. 

249GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Teoria geral da parte especial do direito penal. São Paulo: 
Atlas, 2014. p. 226-229; COSTA, Leonardo Luiz de Figueiredo. Limites constitucionais do direito penal. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 134-140. Os autores, contudo, diferentemente do aqui sustentado, 
apresentam fundamentos outros ao princípio da ofensividade (v. nota 254, infra). 

250cf. item 1.2.3, supra. 
251Para a identificação dos princípios, v. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria 

da Constituição, cit., p. 243-356, baseada na Constituição da República Portuguesa de 1976, mas com 
aplicação direta à realidade brasileira (cf. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, 
cit., p. 122, nota 67). 

252Art. 22, I; art. 48; art. 59, III; art. 62, § 1º, I, a; e art. 68, § 1º, II. 
253Por aqui, o princípio da legalidade em matéria penal teve assento em todas as constituições (1824, art. 179; 

1891, art. 72, § 15; 1934, art. 113, 26; 1937, art. 122, 13; 1946, art. 141, § 27; 1967 – EC 01/1969, art. 153, 
§ 16) e códigos penais ( 1830, art. 1º; 1890, art. 1º; 1940, art. 1º, que teve mantida sua redação na reforma 
de 1984). 

254Por sua vez, também a caracterização constitucional do princípio da ofensividade no ordenamento jurídico 
brasileiro é realizada de forma díspar pela doutrina. Além do caminho indicado no texto, pode-se encontrar 
quem faça a fundamentação diretamente nos princípios do Estado Democrático de Direito (cf. BATISTA, 
Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro, cit., p. 89-94; FRANCO, Alberto Silva. op. cit., p. 47-
48; BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato, cit., p. 154-160) ou extraindo-o do conteúdo 
material de outros princípios, quais sejam, da liberdade (cf. COSTA, Leonardo Luiz de Figueiredo. op. cit., 
p. 126-134; D’AVILA, Fabio Roberto. Ofensividade em direito penal: escritos sobre a teoria do crime 
como ofensa a bens jurídicos, cit., p. 67-72), da proporcionalidade (cf. GOMES, Mariângela Gama de 
Magalhães. O princípio da proporcionalidade no direito penal, cit., p. 87-90. A autora localiza-o dentro do 
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portanto, distinguindo, à luz do princípio da igualdade, em seu sentido material, o grau de 

exposição a que é submetido o bem jurídico penalmente tutelado que se revela o princípio 

da insignificância para aqueles que forem ínfimos. 

Desse modo, perfaz-se o reconhecimento do princípio da insignificância como 

norma de direito fundamental atribuída no ordenamento jurídico brasileiro, afastando a 

essência das críticas formalistas de sua falta de previsão legal255. Por meio dessa norma, 

portanto, vê-se claramente o estabelecimento, a favor do indivíduo, em face do Estado, de 

um direito subjetivo do tipo liberdade. Esse direito subjetivo, por seu turno, é 

consubstanciado em uma posição jurídica de não sujeição, que é protegida por um direito à 

não eliminação de posições jurídicas, ou seja, um direito de defesa (negativo) em face da 

competência de outrem, no caso, em face do ius puniendi do Estado, à qual se soma uma 

nova competência, agora a favor do indivíduo, para se questionar judicialmente sua 

eventual violação256. 

 

                                                                                                                                                                 
subprincípio da necessidade, seguido de importante decisão do STF, 1ª Turma, RHC 81057/SP, rel. Min. 
Sepúlveda Pertence, v.m., j. 25.05.2004, in DJ 29.04.2005, p. 30) ou da própria legalidade (cf. GOMES, 
Luiz Flávio. Princípio da ofensividade no direito penal, cit., p. 34-39 e 102. Embora o autor chegue a 
mencionar sua autonomia em relação a qualquer princípio, p. 44, na maior parte do texto ele o cita de forma 
atrelada aos requisitos do princípio da legalidade penal), como foi a opção metodológica aqui desenvolvida. 
O que parece ser inquestionável como aceitação do princípio da ofensividade pela Constituição Federal de 
1988 foi a previsão de juizados especiais para o julgamento de infrações penais de menor potencial 
ofensivo (art. 98, I), razão pela qual não se pode concordar com quem credita a esta disposição o próprio 
fundamento do princípio e não apenas uma manifestação dele (cf. JESUS, Damásio Evangelista de. Direito 
penal. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. v. 1, p. 52). 

255VICO MAÑAS, Carlo. op. cit., p. 66-68. 
256cf. item 1.4, supra. No ordenamento jurídico brasileiro, a via mais comum de reconhecimento do princípio 

da insignificância antes de uma decisão final de mérito (art. 386, III, do Código de Processo Penal) é o 
habeas corpus (art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988), incluindo provimentos oriundos do 
próprio Supremo Tribunal Federal (em pesquisa realizada em julgados proferidos por esta Corte, no 
período de 1º de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2010, verificou-se que 86% das alegações de 
desrespeito ao direito subjetivo analisado foram feitas por meio desse instrumento processual, bem como 
por meio dele obtiveram sucesso 93% do total de concessões da ordem baseadas nesse princípio, cf. 
BOTTINI, Pierpaolo Cruz; OLIVEIRA, Ana Carolina Carlos de; PAPA, Douglas de Barros Ibarra; 
RIBEIRO, Thaísa Bernhardt. A confusa exegese do princípio da insignificância e sua aplicação pelo STF: 
análise estatística de julgados. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 20, n. 98, p. 133-
134, set./out. 2012). Contudo, pode também o princípio da insignificância embasar tanto o pedido de 
arquivamento da investigação criminal, formulado pelo Ministério Público (art. 18 do Código de Processo 
Penal), quanto a rejeição da denúncia, pelo Poder Judiciário, quando proposta a ação penal (art. 395, II e 
III, do Código de Processo Penal). Deve-se assinalar, por fim, que, diante de uma situação de flagrância 
levada à Polícia Judiciária (art. 302 do Código de Processo Penal) na qual for notória a presença do 
princípio da insignificância, não podendo requerer o arquivamento (art. 17 do Código de Processo Penal), 
caberá ao delegado competente, fundamentadamente, de acordo com os princípios informadores do Estado 
Democrático de Direito, após a lavratura do auto de prisão em flagrante, remeter os autos ao Poder 
Judiciário (art. 306, § 1º, do Código de Processo Penal) sem que haja o recolhimento preventivo do acusado 
ao cárcere, haja vista a sua desproporção ao caso concreto (art. 304, § 1º, do Código de Processo Penal). 
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3.3. O princípio da insignificância na dogmática jurídico-penal brasileira 

 

Como consequência de um desenvolvimento doutrinário posterior à sua utilização 

jurisprudencial, potencializou-se a não uniformidade na caracterização dogmática do 

princípio da insignificância. 

Desse modo, embora haja ampla predominância de sua identificação como 

excludente da tipicidade257, existem abalizadas opiniões que lhe atribuem a característica 

de afastar a antijuridicidade258 do fato ou mesmo sua culpabilidade259. Também há 

considerações que entendem que esse efeito da política criminal deveria estar fora do 

âmbito da teoria do delito, devendo ser tratado no âmbito da punibilidade260. Por fim, 

também é possível encontrar uma natureza ubíqua na aplicação deste princípio, em virtude 

das já mencionadas classificações de seu conteúdo, quais sejam, como excludentes de 

tipicidade ou de antijuricidade261, de tipicidade ou de culpabilidade262 ou, por fim, de 

tipicidade ou de punibilidade263. 

Todavia, decorrente que é da análise do resultado jurídico produzido pela ação 

tida por delituosa, e verificada à luz de elementos políticos-criminais, é preciso 

compreender o princípio da insignificância dentro de um sistema penal que se apresente 

                                                      
257TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 5. ed., cit., p. 130-131 e 133-134; 

VICO MAÑAS, Carlo. op. cit., p. 52-54; SANGUINÉ, Odone. op. cit., p. 46; REBÊLO, José Henrique 
Guaracy. op. cit., p. 37-38; BOTTINI, Pierpaolo Cruz; OLIVEIRA, Ana Carolina Carlos de; PAPA, 
Douglas de Barros Ibarra; RIBEIRO, Thaísa Bernhardt. A confusa exegese do princípio da insignificância e 
sua aplicação pelo STF: análise estatística de julgados, cit., p. 123; FRANCO, Alberto Silva. op. cit., p. 59-
60; BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 17. ed., cit., v. 1, p. 58-59 (deve-se atentar 
que o autor, em momento posterior, p. 385, insere o princípio como uma causa de exclusão da 
antijuridicidade). 

258WESSELS, Johannes. Direito penal: parte geral – aspectos fundamentais. Tradução do original alemão e 
notas por Juarez Tavares, cit., p. 63-64, nota 12. Ficou famosa a opinião lançada nesse sentido em julgado 
relatado por Franco (TACrim/SP, ApCrim 283.949/SP, rel. Silva Franco, j. 23.11.1981, in: JUTACrim, 
Lex, 69, p. 441-442), o qual, em obra doutrinária posterior, como retratado, mudou sua opinião. Importante 
referência dessa posição é o jurista chileno GUZMÁN DALBORA, José Luis. La insignificancia: 
especificación y reducción valorativas en el ámbito de lo injusto típico, cit., p. 78 e 81-82. 

259cf. seguidores da posição do jurista argentino CORNEJO, Abel. Teoría de la insignificancia. Buenos 
Aires: Ad Hoc, 1997. p. 70-72. 

260REALE JÚNIOR, Miguel. Comentários ao art. 129. In: REALE JÚNIOR, Miguel (Coord.). Direito penal: 
jurisprudência em debate. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 141-144. 

261SILVA, Ivan Luiz da. op. cit., p. 169-171; ACKEL FILHO, Diomar. O princípio da insignificância no 
direito penal. Revista de Jurisprudência do Tribunal de Alçada de São Paulo, São Paulo, v. 94, p. 77, 
abr./jun. 1998. 

262PASCOLATI JÚNIOR, Ulisses Augusto. op. cit., p. 28-36; SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. 
Direito penal e propriedade privada: a racionalidade do sistema penal na tutela do patrimônio, cit., p. 217-
218 e 225-226. 

263GOMES, Luiz Flávio. Princípio da insignificância e outras excludentes de tipicidade, cit., p. 31-35. 
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coerente com a absorção das finalidades pretendidas, ou seja, como visto, um sistema 

teleológico-funcionalista. Para tanto, deve-se localizá-lo dentro do estágio do 

desenvolvimento da dogmática penal no Brasil. 

 

3.3.1. Escorço histórico da dogmática jurídico-penal brasileira 

 

Se no curso da história, a evolução do Direito Penal esteve atrelada às diversas 

formas de Estado, no Brasil não foi diferente.  

Deve-se notar, todavia, que, antes do domínio português, não se pode dizer que 

havia por aqui uma organização jurídico-social propriamente dita. O costume dos povos 

indígenas nativos demonstrava a adoção da vingança privada, pautada pela 

responsabilidade objetiva e coletiva, sem qualquer uniformidade nas reações penais264. Tal 

prática, contudo, em nada interferiu na legislação penal do país, que iniciou sua história 

jurídica no período de Colônia265. 

Desse modo, o primeiro diploma a aqui viger foram as Ordenações Afonsinas, 

compostas a mando do rei D. João I, Mestre de Avis, por volta do ano de 1404, buscando 

compilar, selecionar e reformar a legislação promulgada na época, levando-se em 

consideração os usos e os costumes locais, bem como o Direito Romano e o Direito 

Canônico, razão pela qual foram finalizadas somente em 1446, já no reinado de D. Afonso 

V, que lhes conferiu autoridade de lei. Entretanto, nos escassos agrupamentos portugueses 

existentes, faltava uma autoridade pública que as fizesse respeitar tão longe da metrópole.  

Já no regime das Capitanias Hereditárias, criado em 1534, estavam vigentes as 

Ordenações Manuelinas, uma atualização do corpo legislativo anterior, realizada a mando 

de D. Manuel I, o Venturoso e publicada em 1521. Contudo, as cartas de doação 

entregavam aos donatários o exercício de toda a justiça e eles a exerciam, muitas vezes, de 

forma arbitrária e abusiva. Somente com a instituição do Governo-Geral, em 1548, com 

uma autoridade política e administrativa mais centralizada, foi que as ordenações 

                                                      
264GONZAGA, João Bernardino. O direito penal indígena: à época do descobrimento do Brasil. São Paulo: 

Max Limonad, [1972]. p. 20-21, 114-119 e 121-128. 
265BRUNO, Aníbal. Direito penal: parte geral, cit., t. 1, p. 155. O autor ainda destaca (Id. Ibid., p. 162-163) 

que o período de dominação holandesa sujeitou o território dominado às leis dos Países Baixos, de 
inspiração idêntica e de conteúdo semelhante às portuguesas, as quais também não deixaram nenhuma 
particularidade na legislação do país. 
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portuguesas começaram a ter uma vigência em solo brasileiro. Na prática, porém, pouco 

efeito surtiu, dadas as peculiaridades do imenso território colonizado. 

Finalmente, vigoraram por mais tempo as Ordenações Filipinas, realizadas a 

mando de Felipe II da Espanha (Felipe I, em Portugal), quando da União Ibérica (1580-

1640), mas promulgadas por Felipe III (Felipe II, em Portugal) no ano de 1603. Com a 

restauração da monarquia portuguesa, foi ratificada, em Portugal, por D. João IV, para 

continuar vigendo (1643) e, após a Independência do Brasil (1822), por D. Pedro I (1823). 

No âmbito penal, o país era regido pelo Livro V, inspirado nas legislações do 

início do século XVII, período em que a moral, a religião e o direito tinham fronteiras não 

muito bem definidas, gerando normas baseadas na ideia de terror e punições severas, 

normalmente a morte, adicionadas ao uso de torturas para serem obtidas as confissões266. 

Promulgada a independência, exigindo a situação de vida política autônoma da 

nação uma legislação própria, bem como a necessidade de sua atualização ante os novos 

ideais e doutrinas, a elaboração de um Código Penal brasileiro passou a ser exigência 

constitucional (art. 179, XVIII, da Constituição do Império de 1824267). O texto foi 

sancionado em 1830 como Código Criminal do Império e se tratou de um dos diplomas 

mais bem elaborados da época, aproveitando ensinamentos do Código Penal francês (1810) 

e do napolitano (1819), bem como exercendo influência no diploma penal espanhol (1848) 

e português (1852)268. Concebido dentro de um sistema clássico, vale mencionar que o rol 

de penas nele contido tinha um caráter retributivo269. 

Com a abolição da escravatura (1888), surgiu a necessidade de sua reforma e foi 

autorizada a elaboração de um novo projeto de Código Penal. Seguindo-se a Proclamação 

da República (1889), aproveitou-se o trabalho até então realizado e promulgou-se o novo 

diploma em 1890, ou seja, antes mesmo da própria Constituição de 1891. Por ter ignorado 

os avanços doutrinários de seu tempo, notadamente os de cunho positivista, bem como os 

códigos mais recentes no direito comparado, principalmente o italiano Código Zanardelli 

(1889), teve início, desde logo, o movimento para sua reforma e substituição. Disso 

resultaram numerosas leis esparsas que foram compiladas e sistematizadas por Vicente 

                                                      
266BRUNO, Aníbal. Direito penal: parte geral, cit., t. 1, p. 160-162. 
267In verbis: “[o]rganizar–se-ha quanto antes um Codigo Civil, e Criminal, fundado nas solidas bases da 

Justiça, e Equidade (sic)”. 
268ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Tratado de derecho penal, cit., v. 1, p. 373-375. 
269CAMARGO, Antonio Luís Chaves. op. cit., p. 100. 
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Piragibe na denominada Consolidação das Leis Penais, tornada oficial, por meio de 

decreto, em 1932 (Decreto n. 22.213/1932). 

Foi somente durante o Estado Novo (1937-1945), porém, que surgiu um novo 

Código Penal (1940), oriundo do projeto de Alcântara Machado, o qual absorveu os 

avanços doutrinários do positivismo, principalmente o tecnicismo jurídico de Rocco, e do 

neokantismo, bem como as inovações dos diplomas europeus a ele contemporâneos, 

notadamente o italiano Código Rocco (1930) e o suíço (1937). No âmbito das penas, há 

destaque para o caráter retributivo e também para a prevenção especial270. Destacou-se por, 

dentro de um estado totalitário, manter a tradição liberal iniciada com o Código Criminal 

do Império271.  

O Código Penal de 1940, parcialmente vigente até os dias de hoje, sofreu 

tentativas de reforma para se adequar aos avanços do pós-guerra, sendo a mais notável a 

oriunda do projeto de Nélson Hungria, promulgada em 1969 e cuja vacatio legis perdurou 

até sua revogação, em 1978, não sem antes inspirar duas alterações de monta no diploma 

(Lei n. 6.016/1973 e Lei n. 6.416/1977) relacionadas à disciplina das penas. 

Anos depois, sua Parte Geral foi reformada pela Lei n. 7.209/1984, oriunda do 

projeto de Francisco de Assis Toledo, de inspiração finalista, bem como afastada dos 

modelos retributivos da pena para dar ênfase aos preventivos272. Nota-se que a intenção de 

deixar a pena privativa de liberdade restrita aos crimes que atingem de forma mais grave os 

bens jurídicos foi ainda fortalecida por alterações posteriores (Lei n. 9.268/1996 e Lei n. 

9.714/1998). Atualmente, está em tramitação projeto de lei de um novo diploma273. 

Entretanto, como bem aponta Junqueira274, predomina no Brasil uma teoria 

unificadora aditiva, em que a pena serve tanto para a retribuição do mal causado quanto 

para prevenir novos crimes na sociedade e ressocializar o apenado, sem estabelecer 

claramente um critério condutor, deixando-o a cargo da discricionariedade do julgador. 

Além disso, numerosos microssistemas são criados sem uma unidade lógica, isto é, uma 

compatibilidade entre os princípios orientadores, como o fim retributivo do instituto do 

perdão judicial em alguns crimes culposos da Lei n. 9.503/1997 – Código de Trânsito 

                                                      
270CAMARGO, Antonio Luís Chaves. op. cit., p. 105-108. 
271TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. 5. ed., cit., p. 63. 
272Id. Ibid., p. 70 e 82-84. 
273Projeto de Lei n. 236/2012 em trâmite no Senado Federal. 
274JUNQUEIRA, Gustavo. Finalidades da pena, cit., p. 116-130. 
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Brasileiro (abre-se mão da função preventiva em virtude do mal já sofrido pelo agente), o 

fim preventivo especial da Lei n. 7.210/1984 – Lei de Execução Penal, pois se busca a 

ressocialização, e o preventivo geral negativo da Lei n. 8.072/1990 – Lei de Crimes 

Hediondos, com a previsão de sanções muito severas a determinados tipos de delitos. 

Por fim, deve ser lembrada a reflexão de Camargo275 de que o Direito Penal 

brasileiro necessita acolher as novas orientações da ciência penal quanto à dogmática 

jurídico-penal e à política criminal, dentro de um sistema aberto276. É o que passa a ser 

analisado dentro dos objetivos de um Estado Democrático de Direito. 

 

3.3.2. Modelo teleológico-funcionalista: o sistema penal integral 

 

Conforme demonstrado277, a pluralidade das teorias do delito fez com que elas se 

distanciassem das teorias da pena, bem como da política criminal, que afeta mais este do 

que aquele tópico da dogmática penal278. Verificou-se, além disso, que, se na Itália houve 

uma variação do próprio objeto da ciência penal (direito natural, delito como fato empírico 

e ordenamento jurídico, respectivamente), na Alemanha houve uma evolução de uma 

dessas possibilidades, qual seja, o direito positivo, com diferentes graus de isolamento das 

normas em relação à realidade que as circundava279.  

Atualmente, neste último país predominam correntes ecléticas (Gallas), de cunho 

pós-finalista, mas ainda é possível encontrar representantes contemporâneos do causalismo 

(Baumann e Weber) e do finalismo, neste caso subdividido em ortodoxo (Hirsch), 

procurando seguir as linhas de ensinamento de Welzel após a sua morte, e radical 

(Kaufmann), que procura realçar que o injusto esgota-se no desvalor da ação, passando o 

resultado a constituir uma condição objetiva de punibilidade do delito consumado280. 

Entretanto, são as posturas funcionalistas que mais ganham corpo. 

                                                      
275CAMARGO, Antonio Luís Chaves. op. cit., p. 195-196. 
276v. BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 17. ed., cit., v. 1, p. 127. 
277cf. item 2.1, supra. 
278MIR PUIG, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal: concepto y método, cit., p. 77; 

CAMARGO, Antonio Luís Chaves. op. cit., p. 37-38. 
279MIR PUIG, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal: concepto y método, cit., p. 153-154. 
280SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Introducción 1991-2012. In: SCHÜNEMANN, Bernd (Comp.). El 

sistema moderno del derecho penal: cuestiones fundamentales: estudios en honor de Claus Roxin en su 50° 
aniversario. Trad. Jesús María Silva Sánchez. 2. ed. Montevideo: B de F; Buenos Aires: Euros Editores, 
2012. p. XXXII-XXXIX. 
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Ora, foram somente os modelos funcionalistas, notadamente os de cunho 

teleológico, que melhor fizeram o enlace desses componentes da dogmática dentro de um 

Estado Democrático de Direito. Isso porque partem da circunstância de que um fato social 

não possui um único sentido. Assim, analisando-o sob a óptica da teoria do delito, procura-

se determinar um conjunto de regras para a atribuição da responsabilidade pelo seu 

cometimento a um sujeito determinado, imputando-lhe uma consequência jurídico-penal, 

razão pela qual se impõe uma forte dimensão teleológica281. 

Uma perspectiva, portanto, que vise a atender ao complexo de fins do Direito 

Penal de um Estado Democrático de Direito deve considerar que ele é mais do que uma 

síntese do conflito dialético das características garantistas do Estado Liberal e das 

preventivas do Estado Social, pressupondo também a incorporação de novos aspectos que 

sublinham a necessidade de serem aprofundadas as garantias materiais dos cidadãos. Esses 

fins devem ser resultantes do conjunto de uma construção dialética que envolva a lógica 

utilitarista da prevenção, a lógica utilitarista da menor intervenção penal possível e as 

garantias individuais cujas sínteses poderão variar em cada momento histórico282.  

Nesse contexto que se insere o sistema penal integral. Considerando-se que um 

fato é um fenômeno histórico passado, estático, observa-se que sua dimensão de sentido 

pode ir variando seja com o próprio tempo, seja com a conduta do autor posteriormente a 

ele, isto é, perfazendo-se uma percepção dinâmica. Assim, a teoria do delito, almejando 

uma unidade de significado, deve integrar outros elementos capazes de incidir sobre essa 

dimensão, englobando, por conseguinte, tanto o processo penal quanto a própria execução 

da pena283. Essa atitude visa a aproximar as discussões teóricas da prática forense, 

integrando no sistema, para além do injusto culpável, as premissas constitucionais, as 

instituições processuais, bem como os fatores de individualização da pena284. 

                                                      
281SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Introducción: dimensiones de la sistematicidad de la teoría del delito. In: 

WOLTER, Jürgen; FREUND, Georg (Eds.). El sistema integral del derecho penal: delito, determinación de 
la pena y proceso penal. Madrid: Marcial Pons, 2004. p. 19-20. 

282SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 387 e 448-452. 
283WOLTER, Jürgen. Estudios sobre la dogmática y la ordenación de las causas materiales de exclusión, del 

sobreseimiento del proceso, de la renuncia a la pena y de la atenuación de la misma. Estructuras de un 
sistema integral que abarque el delito, el proceso penal y la determinación de la pena, cit., p. 39-40; 
FREUND, Georg. Sobre la función legitimadora de la idea de fin en el sistema integral del derecho penal, 
cit., p. 93. 

284SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Introducción: dimensiones de la sistematicidad de la teoría del delito, 
cit., p. 20-21. 
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Desenvolvido seus conceitos básicos notadamente por Wolter, Freund e Frisch285, 

o sistema penal integral é defendido entre nós por Salvador Netto286. Trata-se, portanto, de 

um modelo de orientação teleológico-funcionalista, com abertura cognitiva e fechamento 

operativo, isto é, a teoria do delito continua oferecendo as respostas necessárias à 

configuração de um fato delituoso por meio dos elementos dogmáticos, sem sofrer a 

influência de agentes externos ocasionais. Contudo, deve proceder a correções 

sistemáticas, de ordem material, orientadas ao cumprimento das finalidades da pena, para 

que sejam evitadas soluções socialmente inadequadas e para que sejam criadas respostas 

diferenciadas, mais harmônicas com a dinâmica social. 

A teoria do delito deixa de ser, assim, um mero pressuposto de punibilidade, ou 

seja, ela passa a incluir ou a excluir a sanção penal de acordo com as mencionadas 

finalidades da pena. Isto faz com que a pena não seja vista como uma simples 

consequência do delito para se tornar a razão pela qual um fato é convertido nessa 

condição criminosa, ou seja, a pena integra um conceito material de delito no qual os seus 

fins são, a um só tempo, seu fundamento e limite, configurando o delito cometido como 

um fato merecedor e necessitado de pena287. Esse conceito, por sua vez, se não pode 

estabelecer limites precisos, proporciona aproximações, ainda que difusas, que os possam 

fazer mais exatos, identificando condições a serem cumpridas para a sua configuração288. 

Por outro lado, embora seja esse um sistema aberto, ele difere do modelo proposto 

por Roxin, pois, se para este autor, como visto, a finalidade da pena é uma categoria 

estrutural de verificação da ocorrência do delito, a qual está inserida, ao lado da 

culpabilidade, no âmbito da responsabilidade, o sistema penal integral compreende que a 

                                                      
285A compilação dos trabalhos aqui referidos, acentuando-se a diferença do pensamento entre os autores, 

encontra-se na obra coletiva WOLTER, Jürgen; FREUND, Georg (coords.). El sistema integral del 
Derecho Penal: delito, determinación de la pena y proceso penal. Madrid: Marcial Pons, 2004. 

286SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da pena: conceito material de delito e sistema penal 
integral, cit., p. 33-34 e 96-97. 

287Id. Ibid., p. 136-137. Jescheck e Weigend (JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas. op. cit., p. 
55 e 212), embora afirmem que a teoria do delito está estruturada sobre a ação, o tipo legal, a 
antijuridicidade e a culpabilidade, conferem somente a estas duas últimas os elementos materiais do 
conceito de delito. Além disso, ao definirem o conceito material de delito como um injusto merecedor de 
pena, emprestam ao termo “merecimento” uma amplitude que também abarca a “necessidade”. 

288FRISCH, Wolfgang. Delito y sistema del delito, cit., p. 197. 
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missão de prevenção de bens jurídicos somente pode ser cumprida por meio da pena, de 

modo que, se ela não puder alcançar esse objetivo, não há que se falar em delito289.  

A construção desse sistema, por sua vez, baseia-se na concepção da teoria do 

delito mediante a teoria das normas, em virtude desta concepção apresentar uma maior 

capacidade de limitação da intervenção penal290. É a norma de penal, portanto, que conterá 

a síntese dos fins do sistema penal, incorporados a partir da articulação dogmática com os 

fins da pena291.  

Por essa razão, passam a ser identificadas as categorias da teoria do delito nas 

estruturas da norma penal, quais sejam: uma norma de conduta, a qual corresponderá a 

antijuridicidade, e uma norma de sanção, atrelada à culpabilidade, não sem antes traçar a 

imperatividade característica de seus comandos. 

 

3.3.2.1. Norma penal como norma de determinação 

 

Para que a norma penal possa cumprir com os fins do sistema penal, deve-se partir 

da análise global acerca da compreensão de sua natureza em função de sua composição e, 

com isso, verificar as repercussões dessas considerações no âmbito da teoria do delito292. 

No que diz respeito à natureza, inicialmente, busca-se determiná-la como uma 

norma de valoração ou como uma norma de determinação. No primeiro caso, a norma 

penal pretenderia caracterizar certos estados ou acontecimentos como desejáveis ou 

indesejáveis, sem que, com isso, almejasse regrar a conduta em si de seus destinatários. Por 

sua vez, na segunda hipótese, não se excluiria, por certo, seu âmbito valorativo, mas se 

adicionaria a ele o caráter imperativo, isto é, a pretensão de regrar os comportamentos de 

seus destinatários, assumindo o papel de influência sobre a motivação humana. 

                                                      
289SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da pena: conceito material de delito e sistema penal 

integral, cit., p. 130-132 e 187. O autor demonstra, porém, que, de maneira implícita, poderiam ser encontrados, 
no modelo proposto por Roxin, os princípios materiais de merecimento e necessidade de pena aqui realçados. 

290SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da pena: conceito material de delito e sistema penal 
integral, cit., p. 99, 128; SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, 
cit., p. 317 e 605-606. 

291SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 317. 
292SCHÜNEMANN, Bernd. op. cit., p. 69-73; SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho 

penal contemporâneo, cit., p. 540 e 582-583. 
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Já quanto à sua composição, a norma penal é formada por uma norma de conduta 

(primária) e por uma norma de sanção (secundária), sendo que cada uma utilizará um 

questionamento político-criminal distinto, respectivamente: quais os comportamentos que, 

ex ante, merecem a ameaça de pena e quais as infrações concretas, isto é, ex post, que 

necessitam da aplicação efetiva da sanção. 

Da análise conjunta desses atributos, tem-se que o principal debate está na 

caracterização da natureza da norma de conduta, visto que, da norma de sanção, dirigida ao 

juiz, não se discute que se trata de uma norma de determinação.  

Assim, a norma de conduta, que é dirigida aos cidadãos, pode ser tanto uma 

proibição, ao pretender impedi-los de interferir de forma especialmente grave na esfera 

alheia de bens jurídicos penalmente protegidos, como um mandamento, que pretende 

prestações positivas desses destinatários a fim de salvaguardar a esfera alheia destes bens 

jurídicos. Entre essas duas possibilidades existem ainda as chamadas normas permissivas, 

responsáveis pelas chamadas causas de justificação, no âmbito da antijuridicidade293. 

Desse modo, aqueles294 que consideram a norma de conduta como norma de 

valoração, o fazem distinguindo dois aspectos: (i) o valorativo, direcionado a todos os 

cidadãos e, com isso, possibilitando a construção de uma antijuridicidade objetiva, 

identificando-a como uma relação de contrariedade à norma sem a interferência de 

elementos subjetivos; e (ii) o imperativo, direcionado somente àqueles cidadãos que 

possam compreender o dever contido na norma e que possuam condições de atuar de forma 

a cumpri-lo, isto é, com reflexos na categoria da culpabilidade. 

Por sua vez, considerando-a uma norma de determinação, pressupõe-se que os 

imperativos sejam dirigidos também a todos os cidadãos, incluindo os inculpáveis. A 

crítica que se faz a essa postura é que ela não explicaria o fato de a conduta dos inculpáveis 

ser também antijurídica, confundindo-se as categorias. Contudo, uma análise mais detida 
                                                      
293Tradicionalmente, são elas compreendidas ou como normas autônomas ou somente como um dos diversos 

elementos que compõem a norma primária e de cuja interpretação conjunta resulta o conteúdo de seu 
âmbito normativo (teoria dos elementos negativos do tipo). A concepção aqui tratada, intermediária, de que 
as normas permissivas são completas, porém não autônomas, pois contribuem para a delimitação de um 
imperativo – ora, se tudo o que não está proibido é permitido, uma norma permissiva não pode ser pensada 
por si mesma –, indica que a motivação de uma norma penal não está em evitar fatos típicos, mas sim fatos 
antijurídicos. Isso melhor destaca a distinção entre os fatos atípicos (penalmente indiferentes, embora 
possam ser negativamente valorados perante outros setores do ordenamento jurídico) e os justificados 
(conforme o ordenamento jurídico), pois, muito embora possuam as mesmas consequências jurídico-penais, 
são fenômenos distintos (cf. SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal 
contemporâneo, cit., p. 523-540 e 640-641). 

294Por todos MEZGER, Edmund. Derecho penal, cit., t. 1, p. 90-91 e 133-135. 
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demonstra que esse efeito não ocorre. Isso porque, sob a ótica já analisada das finalidades 

do Direito Penal, tem-se que cabe a ele prevenir não somente as condutas culpáveis, como 

também aquelas antijurídicas, sempre combinando esse fim com o de garantia, alcançando-

se uma proteção dos bens jurídicos ao empregar, em uma primeira instância (a da 

cominação legal), os meios menos lesivos aos direitos individuais dos cidadãos. O fato de 

se sustentar a essência imperativa da norma penal, apesar de muitos destinatários a 

desconhecerem, não altera, portanto, a estrutura da norma. Não se ignora, porém, que esse 

desconhecimento traz consequências sistêmicas, podendo afetar a avaliação de um fato 

concreto como delituoso, mas não a confusão entre as mencionadas categorias, reforçando-

se o aspecto de suas garantias. 

Desse modo, quanto à antijuridicidade, a aceitação de que a norma primária é uma 

norma de determinação torna inevitável a inclusão de elementos subjetivos em seu âmbito. 

Por isso, os comportamentos humanos que se procuram regrar, somente podem se revestir 

do caráter de ação, o que não engloba aqueles que produzem um resultado lesivo fortuito, 

isto é, apenas se houver uma participação subjetiva, que pode ser evitada no cometimento 

dessa lesão, ou seja, em caso de condutas dolosas ou culposas295. 

No que diz respeito à culpabilidade, admite-se que os inimputáveis não sejam 

inacessíveis à motivação normativa, embora ela não lhes chegue em condições de 

normalidade, motivo pelo qual, ao infringir mandamentos legais, atuem antijuridicamente, 

ainda que ao fato não se imponha pena. A essa regra geral, todavia, corresponde a exceção 

de que, nas situações em que se está excluída toda a possibilidade de motivação por meio 

de normas, como nos casos de menores de tenra idade ou determinados enfermos mentais, 

afastando-se a própria vontade consciente que caracteriza uma ação, a antijuridicidade 

deve ser excluída desde logo. Do mesmo modo, a possibilidade de conhecimento do 

imperativo normativo é determinante para o sujeito ser por ele motivado e, assim, saber 

que sua conduta dirige-se a um bem jurídico penalmente protegido. Por essa razão, em 

matéria de erro de proibição, impede-se o próprio injusto, se invencível, e, sendo vencível, 

diminui-se sua culpabilidade296.  

Configurando-se, então, a norma penal como uma norma de determinação, 

identifica-se nela um comando produzido pela vontade da instância política responsável e 

                                                      
295SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 540-542. 
296Id. Ibid., p. 559-565. 
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cuja autoridade deriva do poder de coerção jurídica do Estado. Essa característica, porém, 

como afirmado, não pode levar à inexistência de limites ao legislador, mas, ao contrário de 

uma norma de valor, em que se busca este limite em uma fonte externa (seja de cunho 

jusnaturalista, seja por valores ético-sociais), dentro de um Estado Democrático de Direito 

deve ser ele obtido racionalmente, dada a indispensabilidade de determinados bens 

jurídicos para a conformação social, isto é, de objetos ideais concretizáveis capazes de, ao 

mesmo tempo, legitimarem e serem protegidos pela norma penal, ressaltando o caráter 

subsidiário e fragmentário do Direito Penal297.  

A imperatividade que caracteriza a norma penal, não está, dessarte, apenas 

relacionada com a imposição de uma sanção, mas, principalmente, com o sentimento de ser 

razoável aquela limitação da liberdade, possibilitando um maior cumprimento espontâneo 

da norma298. Com isso, consegue-se um equilíbrio entre uma teoria da infração do dever 

(na qual prepondera o papel da norma primária) e uma teoria da imputação (da qual se 

sobressai a norma secundária)299. 

O entendimento de que a norma penal é uma norma de determinação realça ainda, 

como indicado, o seu fim preventivo, pois se busca, por meio dela, um fator de motivação 

de comportamentos e não a retribuição pela violação de um valor300. Um Estado 

Democrático de Direito deve sempre procurar revalidar os valores constitucionais 

(prevenção geral positiva) e promover a integração e a cidadania daqueles que delinquem 

(prevenção especial positiva)301. É sob esse prisma de uma garantia individual, e não como 

um direito da sociedade ou do Estado, que a ressocialização deve ser buscada como um dos 

fins do Direito Penal. Trata-se da busca da criação de condições, observadas desde o 

momento da cominação penal abstrata, para um autodesenvolvimento livre ou, ao menos, 

para que a intervenção penal não piore o estado de socialização da pessoa, afastando-se da 

concepção, já utilizada outrora, de que o fundamento da intervenção penal seria um 

tratamento para que ela assimilasse um determinado esquema de valores302. 

 

                                                      
297MIR PUIG, Santiago. Derecho penal: parte general, cit., p. 137-138; SALVADOR NETTO, Alamiro 

Velludo. Finalidades da pena: conceito material de delito e sistema penal integral, cit., p. 38 e 110-111. 
298MIR PUIG, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal: concepto y método, cit., p. 45. 
299SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da pena: conceito material de delito e sistema penal 

integral, cit., p. 105-114 e 131. 
300MIR PUIG, Santiago. Derecho penal: parte general, cit., p. 70. 
301CAMARGO, Antonio Luís Chaves. op. cit., p. 57-59, 65-66 e 176-178. 
302SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 419-422. 



94 

 

3.3.2.2. Esquema bipartido do delito 

 

Ante a construção proposta de uma teoria do delito de base teleológico-

funcionalista a partir da teoria das normas, questiona-se se o tradicional esquema tripartido 

de von Liszt-Beling-Radbruch continuaria sendo a melhor forma de analisar esse 

fenômeno jurídico303. Como visto304, Roxin, a despeito da formulação da categoria da 

responsabilidade, que englobaria a culpabilidade, adota o caminho da tripartição clássica. 

Entretanto, a partir da identificação das funções da norma de conduta e da norma de 

sanção, ambas como normas de determinação, pode-se esquematizar o delito com realce às 

categorias da antijuridicidade e da culpabilidade, contemplando-se a tipicidade em um 

segundo nível, a elas subordinada305. 

Desse modo, tem-se que a antijuridicidade, com o propósito de demonstrar a 

contrariedade de um fato ao ordenamento jurídico-penal, está ligada à norma de conduta e 

é orientada pelo critério político-criminal do merecimento de pena. Exprime a decisão de 

se proibir um comportamento, limitando, portanto, o âmbito de atuação dos cidadãos, ao 

dissuadi-los, mediante uma ameaça de pena, de realizar essa conduta. Por outro lado, 

aponta-se que a culpabilidade, voltada à atribuição desse fato contrário ao ordenamento a 

um autor determinado, está relacionada à norma de sanção, incidindo diretamente sobre a 

limitação dos direitos fundamentais dos cidadãos ao lhes impor a pena concretamente, 

razão pela qual o critério político-criminal que a informa é o de necessidade de pena306.  

O delito, então, deverá demonstrar-se tanto como um fato que infringe a norma 

primária como o que contém os pressupostos de aplicação da norma secundária, isto é, 

como afirmado, um fato antijurídico e culposo, merecedor e necessitado de pena. Veja-se 

que o merecimento e a necessidade de pena não são categorias que se adicionam à 

antijuridicidade e à culpabilidade, mas a elas estão vinculadas para conferir materialidade 

ao conceito de delito307. 

                                                      
303Veja-se que o questionamento é realizado mesmo por autores que trilham caminhos distintos do 

funcionalismo (cf. HRUSCHKA, Joachim. Reglas de comportamiento y reglas de imputación. Trad. 
Francisco Baldó Lavilla. In: HRUSCHKA, Joachim. Imputación y derecho penal: estudios sobre la teoría 
de la imputación. Cizur Menor: Thomson-Aranzadi, 2005. p. 39). 

304cf. item 2.1.5, supra. 
305SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 607 e 612. 
306De maneira muito semelhante, MIR PUIG, Santiago. Derecho penal: parte general, cit., p. 138-142. 
307FRISCH, Wolfgang. op. cit., p. 217 e 223-225. 
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O ponto central, dessa forma, na determinação de um esquema bipartido ou 

tripartido está na relação que se estabelece entre a tipicidade e a antijuridicidade. As 

principais posições sobre o confronto dessas categorias encontram-se na tradicional 

identificação da tipicidade como uma contradição do fato à norma e da antijuridicidade 

como uma contradição do fato com o ordenamento jurídico como um todo, em face da 

teoria dos elementos negativos do tipo, a qual analisa o fato em contrariedade a uma 

avaliação conjunta entre o tipo (elementos positivos) e a ausência de causas de justificação 

(elementos negativos). Será analisada a questão, todavia, de um ponto de vista teleológico-

funcionalista. Desse modo, se em um primeiro momento, a questão não apresentou maiores 

problemas para Roxin, cujo modelo, como tratado, concebeu a tipicidade em um plano 

estritamente formal de expressão do princípio político-criminal da legalidade, deixando à 

antijuridicidade a missão de solução de conflitos sociais, não será esse o caminho trilhado 

para uma concepção com ênfase na teoria das normas. 

A principal reflexão que se faz nesse sentido sobre o tema é que, muito embora 

seja a tipicidade a primeira ponderação acerca da incriminação de um fato, distinguindo-o 

como um fato penalmente relevante, sua mera constatação não dá lugar nem a um desvalor 

nem permite extrair consequências jurídicas. Ela, juntamente com as causas de justificação, 

ocupa-se de aspectos parciais de uma única decisão valorativa dentro de um juízo global de 

antijuridicidade308, posição essa que a aproxima dos resultados pretendidos pela teoria dos 

elementos negativos do tipo309. 

Assim, na esfera da antijuridicidade, tem-se o que, em termos tradicionais, chama-

se de injusto, isto é, a avaliação conjunta de um fato típico (juízo positivo) que não esteja 

amparado por uma causa de justificação (juízo negativo), revelando que ambas as situações 

são resolvidas no mesmo contexto de questionamentos políticos-criminais: o merecimento 

de pena. 

Isso destaca que a tipicidade não está no mesmo plano da antijuridicidade, mas é 

uma ferramenta imprescindível para lhe conceder um conceito material, oferecendo à 

coletividade o conhecimento necessário da conduta delitiva, razão pela qual é uma 

subespécie dessa categoria (tipo de injusto penal). 

                                                      
308SCHÜNEMANN, Bernd. op. cit., p. 64-66. 
309SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 632 e 642. 
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Por seu turno, também no plano da culpabilidade, a tipicidade desempenha 

importante papel ao exercer ser um limitador da necessidade da pena, isto é, atuando como 

um pressuposto de lesividade concreta ao bem jurídico (tipo punível ou tipo de 

culpabilidade)310.  

É o que se passa a expor de maneira mais detalhada para, em seguida, melhor 

identificar o princípio da insignificância. 

 

3.3.2.2.1. Norma de conduta e antijuridicidade 

 

A norma de conduta, como visto, contém um imperativo que visa a induzir e a 

modificar comportamentos, razão pela qual é dirigida ao cidadão em geral. O 

comportamento humano (ação) que a viola caracteriza, portanto, a quebra de um dever, 

configurando o plano da antijuridicidade, ou seja, uma ação contrária ao Direito. 

Veja-se que o sentido aqui retratado não reflete a polêmica positivista acerca do 

aspecto formal (Binding) ou material (von Liszt) da antijuricidade. Aparentemente, ao se 

ressaltar a infração de um dever como o centro da norma de conduta, aproximar-se-ia de 

uma postura formal-positivista, com o risco de se cair em uma responsabilidade pela 

causação de resultados. Por isso, para dela se afastar, buscam-se elementos que, a partir de 

uma perspectiva material do injusto, qualificam essa infração.  

Assim, somente uma ação humana, consciente e voluntária, culposa ou dolosa, 

que não esteja amparada por nenhuma causa de justificação, é que está apta a violar uma 

norma primária, visto que, somente assim, está sujeita a ser por ela motivada. Todos esses 

elementos, porém, devem estar harmonizados entre si pelo parâmetro político-criminal do 

merecimento de pena, que confere unidade à categoria analisada. 

O conceito de ação (que engloba também a omissão), desse modo, ao invés de ser 

um elemento do crime, atua aqui como um limitador da extensão da conduta311. Por sua 

vez, não há referência ao resultado dentro da avaliação de uma norma primária, o que se 

                                                      
310SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da pena: conceito material de delito e sistema penal 

integral, cit., p. 151-155; SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, 
cit., p. 634. 

311SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da pena: conceito material de delito e sistema penal 
integral, cit., p. 142 e 147. 
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justifica por ser ela a sede da quebra de um dever312. Nessa etapa, a perspectiva investigada 

é somente ex ante, isto é, a prevenção de resultados lesivos para a sociedade somente pode 

ocorrer por meio da motivação em não se realizar determinadas ações que os produzam, 

razão pela qual não pode o resultado nem se constituir em um objeto de proibição de uma 

norma penal, nem integrar o conteúdo de um fato antijurídico313. A infração de uma norma 

de conduta, portanto, funda-se na constatação de um comportamento potencialmente lesivo 

ao bem jurídico, o que também implica em um nexo de causalidade pressuposto, ou seja, 

que consiste na conclusão hipotética de que determinadas condutas costumam causar 

certos resultados lesivos314. 

Essa ação, por seu turno, deverá ser consciente e voluntária, culposa ou dolosa. 

Por dolo, entende-se a conduta penalmente típica que contém um risco relevante de lesão 

ou perigo de lesão de bens jurídicos penais315. Desse modo, ressalta-se, não compreende 

nem o processo causal, nem a relação de imputação objetiva do resultado, nem o próprio 

resultado. 

Se, por sua vez, a voluntariedade é um elemento comum do dolo e da culpa, 

quanto ao conteúdo cognoscitivo, o sujeito que atua dolosamente conhece o significado 

típico da conduta que realiza, ao passo que o sujeito imprudente desconhece esse 

significado em toda a sua dimensão. Esse conhecimento, todavia, não se refere somente ao 

seu aspecto naturalístico, mas ao conteúdo do sentido social do fato e à valoração jurídico-

social que recai sobre esse sentido (não da proibição em si), como decorrência da eficácia 

motivadora própria de uma norma de determinação. Isso possibilita a exclusão da 

antijuridicidade se houver um erro invencível quanto a esse conhecimento (“erro de tipo” 

ou erro sobre a situação penalmente antijurídica, adiante analisado), mas, sendo ele 

superável, permanece a infração da norma de cuidado (culposo), se assim for previsto316. 

                                                      
312Do ponto de vista da norma de conduta, tanto no delito tentado quanto no consumado há a violação de um 

dever (cf. SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da pena: conceito material de delito e 
sistema penal integral, cit., p. 139-141; SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal 
contemporâneo, cit., p. 675-676). 

313SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 625 e 629-630. 
314SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da pena: conceito material de delito e sistema penal 

integral, cit., p. 148. 
315Por esse motivo que o crime impossível é um problema a ser enfrentado no âmbito da norma de conduta, 

dada a total impropriedade de uma determinada ação afrontar, ainda que potencialmente, o bem jurídico 
(SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da pena: conceito material de delito e sistema penal 
integral, cit., p. 180-181). 

316SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 647-652. 
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Trata-se, então, da consequência dogmática mais importante ao se considerar a 

norma penal como uma norma de determinação, pois, se ela contém um imperativo de 

obediência dirigido à vontade, o momento subjetivo da desobediência deve integrar a 

essência da antijuridicidade. Chega-se, com isso, à tese fundamental do finalismo sem a 

necessidade de se socorrer de uma concepção ontológica da ação317. 

Ainda dentro do domínio da antijuridicidade, devem ser avaliadas as causas de 

justificação, como a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do 

dever legal e o exercício regular de direito, as quais não se referem somente ao sistema 

criminal, mas ao ordenamento jurídico como um todo, uma vez que a norma de conduta, 

em sua configuração, já exclui tais comportamentos do âmbito da infração de um dever318. 

Essa construção não implica o reconhecimento de que todos os possíveis erros que 

venham a ocorrer dentro dessa categoria dogmática sejam erros de proibição. Ora, se bem 

definido o papel da tipicidade dentro da antijuridicidade, também não pareceria correto o 

uso da terminologia “erro de tipo” para tratar de um erro que recai sobre a análise fática de 

uma situação penalmente proibida. Por essa razão que Silva Sánchez319 entende necessária 

a distinção entre uma situação penalmente antijurídica, para configurar a análise fática do 

penalmente proibido, e o juízo de antijuridicidade penal que recai sobre essa situação. 

Dessa forma, incidindo o erro sobre os elementos (descritivos ou normativos) que 

caracterizam a situação penalmente antijurídica e não sobre o juízo de antijuridicidade 

penal, ter-se-á um erro sobre a situação penalmente antijurídica com os mesmos efeitos de 

um “erro de tipo”, conclusão que pode ser estendida para o erro sobre os pressupostos 

objetivos de uma justificação. 

Por fim, deve-se compreender o critério político-criminal do merecimento de 

pena. Por meio dele identificam-se quais bens jurídicos reúnem as características necessárias 

para serem protegidos com a ameaça de pena, de acordo com o princípio da intervenção 

mínima, o que está sujeito a circunstâncias históricas, socioculturais e temporais.  

Trata-se do ponto de convergência entre a lesividade ao bem jurídico e as 

finalidades de prevenção geral, balizadas pelos critérios de proporcionalidade e de 

                                                      
317MIR PUIG, Santiago. Introducción a las bases del derecho penal: concepto y método, cit., p. 45-46; 

SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 622. 
318A explanação, por seu turno, não implica a aceitação da teoria dos elementos negativos do tipo (cf. 

SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da pena: conceito material de delito e sistema penal 
integral, cit., p. 148-150). 

319SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 641-643. 



99 

 

adequação da proteção deste bem jurídico com a ameaça de pena. Veja-se que, se o 

qualificativo “criminal” não está ínsito ao comportamento humano tipificado, põe-se em 

relevo a atividade legislativa em sua constituição (conceito político de crime), o que revela 

uma discrepância na determinação do bem jurídico penalmente protegido, identificado pela 

doutrina e concretizado na prática expansiva da legislação. Por essa razão, o critério de 

merecimento de pena possui maior incidência na seara política, ou seja, no momento do 

debate interdisciplinar da criminalização das condutas, limitando-a, sob pena de se 

configurar, já na seara judicial, em uma inconstitucionalidade ou, ao menos, em um 

estreitamento de seu conteúdo (limitação teleológica) por meio de uma interpretação 

conforme a constituição320. 

Remete-se, portanto, às mencionadas noções de proporcionalidade e de 

adequação. A proporcionalidade reflete um mandamento da igualdade, visto que nem todos 

os deveres contidos no sistema criminal possuem a mesma importância, resultando em 

infrações mais ou menos graves, observando-se o critério da fragmentariedade. Por essa 

razão, as condutas incriminadas devem ostentar um limite máximo de cominação em 

abstrato, de acordo com um viés retribucionista, não para exaurir a sanção em si mesma, 

sem qualquer finalidade social, o que seria incompatível com um Estado Democrático de 

Direito, mas para realçar a limitação do poder de punir desse Estado, impondo que não se 

ultrapasse a proporção do crime, outorgando uma maior racionalidade ao sistema321.  

Essa concepção é complementada pela de adequação, a qual realça a 

subsidiariedade da tutela penal ao bem jurídico, isto é, perquirindo-se se outros modos 

(extrapenais) de contenção do comportamento a ser evitado não alcançariam a finalidade 

almejada de forma menos gravosa a quem o pratica (lógica utilitarista da menor 

intervenção penal possível), dotando-os, quando o caso, de garantias mais próximas à do 

Direito Penal322. 

                                                      
320SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 452-462; 

SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da pena: conceito material de delito e sistema penal 
integral, cit., p. 114-121, 134-135, 158-163, 214-215, 261, 271-275 e 281-288; JESCHECK, Hans-
Heinrich; WEIGEND, Thomas. op. cit., p. 54. 

321Nota-se que a postura de Roxin, ao excluir qualquer menção à retribuição, é criticável quanto ao 
esvaziamento que produz no conteúdo material da culpabilidade (cf. BITENCOURT, Cezar Roberto. 
Tratado de direito penal. 17. ed., cit., v. 1, p. 157). 

322SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 355, 388 e 393-395. 
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Silva Sánchez323 destaca que, desde a cominação penal abstrata, devem estar 

presentes os aspectos de garantia do Direito Penal, visto que é a fase inicial de sua 

intervenção, com a seleção bens jurídicos aptos à proteção jurídico-penal e à tipificação de 

condutas merecedoras de pena.  

Dessa forma, além de se cumprir o fim de redução da violência social, a referida 

ameaça de pena conteria uma finalidade preventiva geral positiva324, pois encerraria uma 

missão de manter a coesão social, o compartilhamento de certos valores e a indicação de 

que certas condutas seriam inaceitáveis, procurando demonstrar à sociedade que os 

comportamentos que violam esses preceitos importarão a desaprovação estatal e a 

imposição de consequências sancionatórias.  

Isso faz com que a relação da ameaça de pena com o bem jurídico reforce a ideia 

de que somente um comportamento classificado político-criminalmente como possuidor de 

relevância para sofrer tal ameaça seja classificado como merecedor de pena, afastando-se 

da afirmação de que a missão do Direito Penal seja a simples tutela de bens jurídicos, os 

quais, individualmente considerados, legitimariam qualquer sistema penal, 

independentemente de como seria realizada esta tutela. 

                                                      
323SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al derecho penal contemporâneo, cit., p. 318-319, 339-

343, 349 e 399-401. Deve-se mencionar que, diferentemente do adotado neste trabalho, é a prevenção geral 
negativa que o autor considera como o principal aspecto dos fins do Direito Penal em relação à finalidade 
das penas, visto que a retribuição possuiria dificuldades de fundamentação na perspectiva da racionalidade 
moderna e a prevenção especial incluiria uma duvidosa ingerência no sistema de valores do delinquente, 
com o fim de modificá-lo. O enfoque na cominação penal abstrata destaca o diálogo racional entre a norma 
e seus destinatários. Se essa postura remete a uma criticada visão idealista do fenômeno, uma vez que parte 
do pressuposto de que estes destinatários atuariam sempre de modo racional, ela se justifica pelo fato desse 
modelo proposto não pretender que essa justificativa seja suficiente para a legitimação do Direito Penal, 
apenas a assumindo como um elemento necessário no âmbito do dever ser, visto que, no âmbito do ser, o 
processo de internalização das normas dependeria de outros fatores, incluindo a própria eficácia das 
instâncias de repressão penal e até mesmo a inserção do indivíduo em outras esferas de controle social, 
como a escola ou a igreja. Essa dicotomia entre o ser e o dever ser que explica, na realidade, um maior 
êxito na prevenção de determinados delitos em face de outros, interferindo essas instâncias sociais não 
apenas na decisão pontual de um indivíduo cometer ou não um ato específico, mas também nas decisões 
fundamentais no próprio estilo de vida de cada pessoa. Tratar-se-ia, pois, de uma nova perspectiva da 
prevenção geral negativa, por ele denominada prevenção justa (Id. Ibid., p. 492-498), não mais tão vinculada 
ao exemplo da execução da pena em concreto e ao seu conteúdo aflitivo, mas centrada na dissuasão dos 
comportamentos antinormativos, por meio de elementos cognitivos e comunicativos, o que engloba a própria 
dimensão simbólica do Direito Penal. Assim, a fixação da pena e a sua execução, muito embora cumpram 
outros fins específicos, fundamentalmente terminam por confirmar o que fora estabelecido na cominação 
abstrata, revelando tanto a seriedade da advertência, notadamente pelo aumento da certeza da aplicação das 
sanções (pressupondo, portanto, maior eficiência da estrutura do Estado na repressão dos crimes), quanto, de 
certo modo, seu parcial fracasso no estabelecimento desse diálogo racional. Entretanto, muito embora a 
divergência apontada, o próprio autor (Id. Ibid., p. 382-386) admite que sua postura por muitas vezes é 
identificada ou mesmo parcialmente coincidente com uma concepção limitadora da prevenção geral positiva, 
aqui adotada, pois ambas visam a impedir os excessos da lógica utilitarista da prevenção. 

324SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da pena: conceito material de delito e sistema penal 
integral, cit., p. 263-265. 
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Tem-se, assim, a configuração de um injusto merecedor de pena. 

 

3.3.2.2.2. Norma de sanção e culpabilidade 

 

A norma de sanção (secundária) também corresponde a um dever, mas agora 

dirigido ao agente público incumbido da tarefa de julgar a conduta que lhe é apresentada e 

a pessoa que a praticou de modo reprovável325. Contudo, o julgador, para cumprir a 

determinação dessa norma, não há que necessariamente impor a sanção, mas avaliá-la e 

problematizá-la diante da necessidade de pena, para que ela possa prevenir infrações 

futuras, legitimando o fato de que, diante da mesma violação, possam existir respostas 

diferenciadas, o que restringe ainda mais a aplicação de sanções ao conjunto de 

comportamentos que transponham a barreira da antijuridicidade326.  

Assim, no modelo proposto por Salvador Netto327, todos os elementos da 

culpabilidade devem passar pela análise dos requisitos políticos-criminais da necessidade 

da pena, realizada em dois planos, o que vai conferir unidade à categoria e promover o 

nexo entre as restrições concretamente impostas ao condenado e as finalidades da pena, de 

viés preventivo.  

Composto pelos requisitos legislados (necessidade em sentido amplo), o plano 

inicial é formado por quatro hipóteses de desnecessidade da pena, vislumbradas já no 

âmbito legislativo328. 

A primeira delas, chamada de tipo de culpabilidade, consubstancia-se na já 

anunciada expressão da tipicidade no âmbito da culpabilidade. Sua função é a de garantir a 
                                                      
325Sendo um dever, também possui uma sanção ao seu descumprimento, como é o caso, no Brasil, do crime 

de prevaricação (art. 319 do Código Penal).  
326SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da pena: conceito material de delito e sistema penal 

integral, cit., p. 99-105, 121-127 e 164. 
327Id. Ibid., p. 167-168. Vale lembrar que Silva Sánchez (SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Aproximación al 

derecho penal contemporâneo, cit., p. 657, 660-663, 666-670 e 684) denomina essa categoria de 
sancionabilidade, a qual engloba a culpabilidade e a lesividade, posteriormente por ele denominada de 
punibilidade. A primeira visa a atribuir um determinado fato a um determinado sujeito de acordo com 
critérios de exigibilidade, os quais resultariam da conflitiva relação entre as necessidades preventivas e os 
argumentos utilitaristas da intervenção mínima. Já a última abrange o tipo punível ou tipo de culpabilidade 
e a ausência do aspecto ex post (de não punibilidade) das causas de exclusão do injusto, o que revelaria que 
a diferença entre a justificação e a exculpação seria somente de grau, ou seja, esta seria uma manifestação 
daquela que não teve o condão de excluir o injusto. Difere também do modelo proposto por Roxin por 
considerar que a necessidade da pena não pode ser considerada de modo separado do juízo de 
culpabilidade. 

328SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da pena: conceito material de delito e sistema penal 
integral, cit., p. 164-182. 
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existência de uma lesividade concreta ao bem jurídico tutelado (resultado jurídico) pela 

norma de conduta, bem como o nexo de causalidade entre o resultado e o injusto. Essa a 

razão de se justificar uma pena maior ao delito consumado em relação ao tentado, bem 

como a de se excluir a aceitação de crimes de perigo abstrato, pois, nestes casos, o tipo de 

culpabilidade estaria já consumido pelo próprio injusto. É também aqui a sede da análise 

do princípio da insignificância para o caso de o grau de exposição a que foi submetido o 

bem jurídico penalmente tutelado for ínfimo, como adiante melhor explicitado. 

Em seguida, tem-se a questão da imputabilidade penal, que envolve decisões 

políticas-criminais que devem fugir da equiparação entre responsabilidade penal e 

capacidade psicológica de compreender a infração do dever.  

A terceira hipótese, a consciência da ilicitude, destaca que, não obstante a 

violação de um dever, não sendo este conhecido (erro de proibição, ou seja, sobre o juízo 

de antijuridicidade penal), não se justificaria teoricamente, por um viés preventivo 

especial, a imposição de uma penalidade quando esse desconhecimento for invencível ou, 

sendo vencível, for a aplicação dessa penalidade atenuada329.  

O último dos elementos hipotéticos de desnecessidade da pena desse primeiro 

plano são as causas de exclusão da punibilidade330, como no caso da prescrição (da 

pretensão punitiva ou executória), da decadência (do oferecimento, pela vítima, de 

representação ou de queixa, em que a atitude processual ativa do ofendido é uma 

comprovação da lesividade da conduta), das derivadas da jurisdição penal voluntária 

(como no caso da composição civil ou da transação penal), da própria suspensão 

condicional do processo e do pagamento do débito tributário ou previdenciário nos 

chamados delitos fiscais. 

Já no segundo plano de análise dos requisitos políticos-criminais relacionados à 

necessidade da pena, estão os requisitos normativos (necessidade em sentido estrito), 

destinados aos questionamentos políticos-criminais a serem valorados pelo julgador no 

                                                      
329Vale lembrar que a adoção de uma postura positivista extremada, para qual somente poderiam violar a 

norma os indivíduos que se deixariam influenciar por seu comando, equipararia a inimputabilidade e a falta de 
consciência da ilicitude à inexistência do próprio delito, não conseguindo separar a ordem objetiva de valores 
(antijuridicidade) da responsabilização por sua desobediência (culpabilidade) (cf. SALVADOR NETTO, 
Alamiro Velludo. Finalidades da pena: conceito material de delito e sistema penal integral, cit., p. 171). 

330Há intenso debate doutrinário acerca da inclusão dessa categoria (ou ao menos de alguns institutos) dentro 
do âmbito da culpabilidade, orientada pela necessidade de pena. Contra, FRISCH, Wolfgang. Delito y 
sistema del delito, cit., p. 278-279. A favor, FREUND, Georg. Sobre la función legitimadora de la idea de 
fin en el sistema integral del derecho penal, cit., p. 103-105. 
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caso concreto acerca das finalidades da pena, possibilitando à doutrina a identificação e a 

operacionalização de causas supralegais de exclusão da culpabilidade331. Nesse ponto, 

consideram-se os aspectos não abrangidos pelas instâncias anteriores, como os 

comportamentos do agente, após a conduta, ainda não avaliados ou o resultado jurídico 

cujo grau de exposição a que foi submetido o bem jurídico penalmente tutelado, a despeito 

de não ter sido ínfimo, tenha sido de pouca monta. 

Contudo, sua função mais importante não é binária (existência ou não do delito), 

mas a de possibilitar que esses questionamentos políticos-criminais atuem na graduação da 

pena, como uma ferramenta do magistrado, visando a balizar sua atividade332. Assume-se, 

então, uma preponderância do critério da prevenção especial, pelo qual a pena será 

aplicada quando imprescindível e nos limites necessários para a inserção do indivíduo na 

comunidade, incluindo medidas substitutivas, como as penas não privativas de liberdade, e 

os institutos processuais, como a transação penal e a suspensão condicional do processo.  

Essa primazia, entretanto, é limitada pelos efeitos pragmáticos de uma prevenção 

geral, que deve garantir a aplicação do mínimo cominado, sujeito a reduções legais, ainda 

que em face de criminosos ocasionais, como uma resposta da sociedade ao crime, 

evitando-se a autotutela333. 

 

3.3.3. Princípio da insignificância no sistema penal integral 

 

Exposta a teoria do delito à luz da teoria das normas, sobreleva-se o fato de o fim 

primeiro do Direito não poder ser a imposição da pena, mas o cumprimento da norma de 

conduta334, o que não significa que o crime se esgote na mera violação da norma, razão 

pela qual a avaliação do resultado concreto torna-se essencial para sua configuração335. 

                                                      
331SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da pena: conceito material de delito e sistema penal 

integral, cit., p. 189 e 192-194. 
332SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Introducción: dimensiones de la sistematicidad de la teoría del delito, 

cit., p. 17-18. 
333SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da pena: conceito material de delito e sistema penal 

integral, cit., p. 266-269, 300-302 e 318-319. 
334Id. Ibid., p. 200. 
335Id. Direito penal e propriedade privada: a racionalidade do sistema penal na tutela do patrimônio, cit., 

p. 215. 



104 

 

Assim, localizado o princípio da insignificância no bojo da norma de sanção, ligado que é 

à análise do resultado336, mister se faz um maior desenvolvimento do tema. 

Uma primeira acepção possível é a que identifica o resultado com sendo o 

resultado naturalístico, consequência da ação (e dela distinto) que modifica o mundo 

exterior ao agente de forma penalmente relevante, o que englobaria tanto a realidade 

material quanto a imaterial ou psíquica337. Nesse caso, ele é um elemento requerido nos 

delitos materiais e, em virtude do modo de se individualizar a ação, não exigido nos 

formais338, razão pela qual se perquire o nexo causal físico entre a conduta e o resultado 

somente naqueles e não nestes339. 

Não é essa a acepção aqui pretendida340. O resultado que se analisa para o fim de 

se configurar a aplicação do princípio da insignificância é aquele jurídico, ou seja, 

                                                      
336Utilizar-se-á o termo “resultado” ao invés de “evento” por ser este mais abrangente do que aquele, 

envolvendo a própria ação delitiva e não somente o efeito dela (cf. LUNA, Everardo da Cunha. O resultado 
no direito penal. São Paulo: José Bushatsky, 1976. p. 10-11). 

337Id. Ibid., p. 3-4. Deve-se, todavia, compreender melhor o pensamento do autor. Ele considera o resultado 
um fato jurídico danoso, atribuindo ao termo “dano” dois significados distintos: o dano no fato e o dano ao 
direito. O primeiro corresponderia aos elementos objetivos do tipo e seria subdividido em dano ideal, ínsito 
na ação, e dano real, correspondente ao resultado; ao passo que o segundo estaria vinculado à 
antijuricidade, como conteúdo da lesão jurídica, ou seja, aquele no texto denominado resultado jurídico. 
Uma das consequências de seu raciocínio é que, sendo o resultado sempre um fato material, um dano no 
fato, admitir-se-ia que ele se apresentasse sob dois graus, quais sejam: o dano propriamente dito e o perigo, 
que é uma probabilidade de dano; enquanto que, no dano ao direito, poderia ele ocorrer somente na 
modalidade dano, pois ou o bem jurídico é violado pela ação contrária ao direito ou não sofre violação. 
Outro efeito de seu pensamento é que, ao contrário da concepção de que o resultado é o resultado jurídico, 
de modo que não haveria delito sem resultado, pois todos consistiriam em uma lesão jurídica, o 
entendimento naturalista do resultado corresponde a que, embora não exista crime sem ação e todas as 
ações, no mundo da realidade, produzem resultados, visto que, se não há efeitos sem causas, também não 
há causas sem efeitos, nem todo resultado da ação teria relevância penal, como no caso dos crimes formais. 
Não se olvida, com isso, que a ação possua outras consequências que poderiam ter relevância penal de 
outra natureza ou mesmo extrapenais (cf. Id. Ibid., p. 16, 23-25, 33, 43-45, 78-79, 85). Veja-se que, em 
linhas gerais, o fato de o jurista pernambucano utilizar-se do termo “resultado” de modo mais restrito, 
identificando-o com o “resultado naturalístico” referido no texto, não desautoriza valer-se de suas 
ponderações e conclusões. 

338Em virtude da concepção de que toda ação produz um resultado, ainda que não relevante para o delito, não 
se adota a diferença entre crime formal e crime de mera conduta (cf. BITENCOURT, Cezar Roberto. 
Tratado de direito penal. 17. ed., cit., v. 1, p. 273-274). Pela validade da diferenciação, v. COSTA 
JÚNIOR. Paulo José da. Nexo causal. 3. ed. São Paulo: Siciliano, 2004. p. 62-64; JESUS, Damásio 
Evangelista de. Direito penal, cit., v. 1, p. 231. 

339COSTA E SILVA, Antonio José da. Código Penal dos Estados Unidos do Brasil commentado. São Paulo: 
Nacional, 1930. v. 1, p. 62; FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: a nova parte geral. 7. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1985. p. 172; ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: fundamentos. La 
estructura de la teoría del delito, cit., t. 1, p. 328-329. É nesse sentido, inclusive, que deve ser interpretado o 
artigo 13, caput, primeira parte, do Código Penal (cf. TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de 
direito penal. 5. ed., cit., p. 114; REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de direito penal: parte geral, cit., p. 
245; NORONHA, Edgard Magalhães. Direito penal. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 1981. v. 1, p. 126-127, 
referindo-se aos arts. 11 e 15 da Parte Geral do Código Penal de 1940, de conteúdo análogo ao atual). 

340Deve-se notar que as acepções naturalística e jurídica do resultado podem e devem coexistir, 
complementando-se (cf. COSTA JÚNIOR. Paulo José da. Nexo causal, cit., p. 56-59). 
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consistente na lesão (destruição ou diminuição) ou na colocação em perigo (possibilidade 

de lesão) do bem jurídico penalmente tutelado341. Trata-se, pois, de um elemento 

necessário para todos os delitos, em virtude do princípio da ofensividade, afastando-se a 

configuração delitiva, pautada no princípio da igualdade (material), ao se avaliar como 

ínfima a exposição desse bem jurídico342. 

Veja-se que o instituto é aqui concebido, portanto, como um conceito de parte 

geral, aplicável a bens jurídicos de natureza diversa e não restrito a determinadas 

categorias de delitos343. 

 

3.4. Vantagens do modelo proposto e superação das críticas ao princípio da 

insignificância 

 

A utilização do sistema penal integral na resolução dos casos e, em especial, 

naqueles em que se estuda a incidência do princípio da insignificância, além de melhor 

oferecer respostas ordenadas, que estreitem a distância entre a teoria penal e o cotidiano 

forense, apresentando, pois, relevantes proveitos dogmáticos no que toca ao instituto 

estudado, possibilita um melhor enfrentamento das principais críticas a ele dirigidas. 

Dessa forma, tem-se que a identificação da categoria da culpabilidade como 

correspondente à norma de sanção, orientada pelo critério político-criminal da necessidade 

de pena, afasta uma série de inconvenientes sistêmicos notados no trato com o princípio da 

insignificância no ordenamento jurídico brasileiro, quase todos relacionados à inserção, em 

sua configuração, de elementos outros, estranhos à análise do resultado344.  

                                                      
341LUZÓN PEÑA, Diego-Manuel. Lecciones de derecho penal: parte general. 2. ed. Valencia: Tirant lo 

Blanch, 2012. p. 192; ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Tratado de derecho penal: parte general, cit., v. 3, p. 
266-267; HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal, v. 1, t. 2, p. 13; BITENCOURT, Cezar 
Roberto. Tratado de direito penal. 17. ed., cit., v. 1, p. 346; BECHARA, Ana Elisa Liberatore. Bem 
jurídico-penal, cit., p. 155. 

342 cf. item 1.2.3.2, supra. 
343SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Direito penal e propriedade privada: a racionalidade do sistema 

penal na tutela do patrimônio, cit., p. 208-210. Deve-se mencionar que o autor destaca a incidência mais 
comum do princípio da insignificância no âmbito dos delitos patrimoniais, notadamente por apresentarem 
atributos de individualidade, disponibilidade e quantificação não encontrados facilmente em outras 
categorias criminalizadas. 

344cf. item 3.1, supra. 
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O primeiro destes inconvenientes tem raiz jurisprudencial. Conquanto os mais 

difundidos critérios do Supremo Tribunal Federal345 apontem para uma predominância do 

desvalor da conduta em face do desvalor do resultado, tem-se que é este o norte da 

investigação a ser procedida. Isso destaca, a bem dizer, que a alegada ausência de 

periculosidade social da ação, mínima ofensividade da conduta do agente e falta de 

reprovabilidade da conduta estão subordinadas, na análise do princípio da insignificância, à 

inexpressividade da lesão jurídica causada.  

A conclusão alcançada é decorrente da apontada separação da análise dos 

elementos da tipicidade nas categorias da antijuridicidade e da culpabilidade (tipo de 

culpabilidade). Como se sabe, é à classe da tipicidade que tradicionalmente se creditam a 

verificação da ação, do resultado e do nexo causal entre eles (tipo objetivo). O sistema 

penal integral, ao adequar as categorias da teoria do delito à teoria das normas, além de 

explicitar a orientação política-criminal de cada uma delas, distingue os componentes da 

tipicidade ligados à infração da norma de conduta ‒ a ação e um nexo de causalidade 

pressuposto ‒ daqueles relacionados à aplicação da norma de sanção, onde se inserem o 

resultado e o nexo causal propriamente dito. 

Assim, a ausência de periculosidade social da ação remete aos questionamentos da 

própria decisão de sua incriminação, feita pelo legislador, amoldando-se aos critérios do 

merecimento de pena346, presentes na norma de conduta. Outro não é o destino do requisito 

da mínima ofensividade da conduta do agente. Por fim, a falta de reprovabilidade da 

conduta é uma valoração típica da culpabilidade que, sob pena de confundir-se com a 

adequação social, fenômeno distinto do aqui analisado347, deve ser eventualmente 

considerada dentre os requisitos normativos da culpabilidade. Revela-se, por conseguinte, 

que o único elemento reitor a ser utilizado dentre os identificados pela Suprema Corte para 

a configuração do princípio da insignificância é a inexpressividade da lesão jurídica 

causada, tratando os demais de momentos distintos de investigação dogmática, ante o 

instituto estudado, ou como decorrentes dos efetivos resultados da conduta praticada, uma 

mera consequência dessa avaliação. 

                                                      
345Outros serão apontados no decorrer do item 4.3, infra. 
346SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Comentários ao art. 171. In: REALE JÚNIOR, Miguel (Coord.). 

Direito penal: jurisprudência em debate. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 301. 
347cf. item 1.3.3, supra. 
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Esse raciocínio também explicita a consideração de que uma lesão jurídica 

inexpressiva em nada interfere na configuração da violação de uma norma de conduta. O 

afastamento da norma de sanção por falta de preenchimento do tipo de culpabilidade vai 

produzir seus efeitos tão somente no âmbito penal, reafirmando a antijuridicidade do fato, 

passível de reprimenda por outros ramos do Direito. Veja-se que esses fundamentos não 

diferem, em essência, daqueles utilizados pela corrente jurídica amplamente majoritária 

que credita ao princípio da insignificância a exclusão da tipicidade348, visto que 

basicamente referenciados à análise do resultado. 

O segundo inconveniente em relação ao tratamento dado ao princípio da 

insignificância no ordenamento jurídico brasileiro tem relação com as classificações 

erigidas ao princípio da insignificância e com a pretensa natureza ubíqua da aplicação do 

instituto destas classificações resultante. Ora, se a identificação dos graus de 

insignificância (absoluta ou relativa, própria ou imprópria) teria o escopo de se permitir a 

inserção de questionamentos políticos-criminais a serem valorados pelo julgador no caso 

concreto acerca das finalidades da pena, possibilitando a identificação e a 

operacionalização de uma causa supralegal de exclusão do delito ou da pena (não há, como 

demonstrado, consenso sobre qual categoria incidiria), isso passaria a ser feito de forma 

sistêmica, em decorrência dos requisitos normativos (necessidade em sentido estrito) que 

conformam o segundo plano da culpabilidade349. 

Realça-se, portanto, que a percepção de que foi ínfimo o grau de exposição a que 

foi submetido o bem jurídico penalmente tutelado, no primeiro plano da culpabilidade, 

dentre os requisitos legislados, antepõe-se à análise dos requisitos normativos, no segundo 

plano. A principal consequência, então, estaria na desconsideração de aspectos subjetivos 

do autor do fato na determinação da aplicação do princípio da insignificância, o que 

afastaria, em definitivo, considerações acerca da reincidência ou dos maus antecedentes350, 

                                                      
348cf. nota 257, supra. 
349Pela utilidade da classificação, v. SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Direito penal e propriedade 

privada: a racionalidade do sistema penal na tutela do patrimônio, cit., p. 217-218 e 225-226. Para o autor, 
a relatividade do conceito do princípio da insignificância teria lugar justamente na consideração entre a 
incidência de seu preceito absoluto e as infrações de menor potencial ofensivo (no caso dos crimes 
patrimoniais, entre o ínfimo e o pequeno valor). No âmbito deste trabalho, contudo, compreende-se que esse 
aspecto confunde-se com as próprias ponderações dos requisitos normativos da culpabilidade, onde 
justamente essa seria uma das variáveis levadas em consideração e que poderia ensejar uma resposta não 
necessariamente de exclusão do delito por parte do aplicador da norma de sanção (cf. item 3.3.2.2.2, supra). 

350Lembra-se, contudo, que, nos tribunais superiores, prevalece o entendimento de que a reiteração da 
conduta deve afastar a aplicação do princípio em comento, sendo o delito de descaminho (art. 334 do 
Código Penal) o caso paradigmático (STF, 1ª Turma, HC 121383/PR, rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.05.2014, 
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passíveis de avaliação no plano seguinte da culpabilidade. Reafirma-se, assim, o princípio 

da culpabilidade por um fato individual, segundo o qual a responsabilidade penal somente 

pode ser atribuída por um determinado fato e não pela condução de vida da pessoa, 

esboçada em seu histórico criminal pregresso351. 

 Por seu turno, devem ser analisadas as principais críticas ao instituto do princípio 

da insignificância por meio da adoção do modelo proposto de sistema penal integral. Se as 

questões atinentes à existência de tipos privilegiados, contravenções penais e infrações 

penais de menor potencial ofensivo, bem como à ausência de previsão legal já foram 

suficientemente tratadas352, outras tradicionalmente apontadas merecem maior atenção 

nesse momento, quais sejam353: a indeterminação conceitual, a sensação de escassez de 

tutela jurídica e a dificuldade de valoração da ofensa nos delitos não materiais. Além delas, 

deve-se mencionar as objeções apontadas por Reale Júnior354 de que a aceitação do 

princípio da insignificância deslegitimaria a incidência da tentativa, assim como se 

confundiria a qualidade do bem, digno de tutela, com a necessidade em concreto da pena. 

Com relação às duas primeiras censuras usuais e à segunda do professor 

paulistano, teme-se pela segurança jurídica, dado que poderia levar à arbitrariedade em sua 

aplicação. Entretanto, sobrelevando-se que a função de um sistema jurídico é justamente a 

de criar critérios delimitadores de utilização por meio da dogmática, o princípio da 

insignificância, como todo elemento normativo, não poderia ter ignorada a sua existência 

em virtude desta sua natureza. Por sua vez, ao se trazer para um modelo de teoria do delito 

aspectos políticos-criminais355 que diminuam a distância entre a teoria e a prática forense, 

fortalece-se um Direito Penal mínimo e mais apto a atingir suas finalidades, bem como se 

prestigia a tutela jurídica civil e administrativa para abrangê-los. 

                                                                                                                                                                 
in DJe 24.06.2014; STF, 2ª Turma, AgR HC 133736/PR, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.05.2016, in DJe 
18.05.2016; STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1611784/SC, rel. Min. Felix Fischer, j. 27.09.2016, in DJe 
07.10.2016; STJ, 6ª Turma, AgRg no REsp 1557528/RS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06.09.2016, in 
DJe 15.09.2016), muito embora em outros delitos, como no caso do furto, reconhece-se que a reincidência, 
por si só, não impede o reconhecimento da insignificância à luz dos elementos do caso concreto (STF, 
Pleno, HC 123734/MG, rel. Min. Roberto Barroso, j. 03.08.2015, in DJe 02.02.2016). 

351ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: fundamentos. La estructura de la teoría del delito, cit., t. 1, 
p. 817. Para uma visão da jurisprudência brasileira acerca do tema, v. COSTA, Helena Regina Lobo da. 
Comentários ao art. 155. In: REALE JÚNIOR, Miguel (Coord.). Direito Penal: jurisprudência em debate. 
2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 253-254.  

352Respectivamente, itens 3.1 e 3.2, supra. 
353VICO MAÑAS, Carlo. O princípio da insignificância como excludente da tipicidade no direito penal, cit., 

p. 59-70; SANGUINÉ, Odone. Observações sobre o princípio da insignificância, cit., p. 44-46. 
354REALE JÚNIOR, Miguel. Comentários ao art. 129, cit., p. 142-143. 
355cf. item 1.3.3, supra. Em sentido contrário, v. REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de direito penal: 

parte geral, cit., p. 123-126. 
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Quanto à tentativa, não deve proceder o argumento de que, sendo ela apenas a 

criação de uma situação de perigo ao bem jurídico, isto é, menos que a causação de uma 

pequena lesão a ele, a sua aplicação estaria prejudicada diante da aceitação do princípio da 

insignificância. A utilização do sistema penal integral evidencia que, tanto em uma quanto 

em outra situação, haverá a quebra do dever contido na norma de conduta, de modo que, já 

no âmbito da norma de sanção, é possível bem diferenciá-las. Partindo-se do objetivo da 

conduta do agente, haverá a configuração da tentativa, se não alcançou seu desiderato por 

circunstâncias alheias à sua vontade, ao passo que incidirá o princípio em questão se, a 

despeito de ter atingido seu objetivo, isto é, consumado o delito, for ínfimo o grau de 

exposição a que foi submetido o bem jurídico penalmente tutelado. Veja-se que também é 

possível considerar a aplicação do princípio da insignificância na própria tentativa, se 

demonstrado for que, tivesse consumado o delito, a lesão jurídica seria inexpressiva. 

Por fim, no que diz respeito à valoração da ofensa nos delitos não materiais356, foi 

verificado357 que o resultado considerado para fins de sua aplicação é aquele 

eminentemente jurídico, não se confundindo com o resultado naturalístico requerido pelos 

crimes materiais, o que, de plano, atesta a viabilidade de seu uso. A dificuldade na sua 

valoração não impede, porém, a incidência do princípio e a busca dogmática por critérios 

mais precisos, não de uma irrelevância pretensamente ontológica, mas a partir de critérios 

normativos358, como será desenvolvido no capítulo seguinte em face dos delitos contra a 

Administração Pública. 

  

                                                      
356ZIPF, Heinz. Introducción a la política criminal. Trad. Miguel Izquierdo Macías-Picavea. Madrid: 

Reunidas, 1979. p. 104. 
357cf. item 3.3.3, supra. 
358SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Direito penal e propriedade privada: a racionalidade do sistema 

penal na tutela do patrimônio, cit., p. 216; SILVA SÁNCHEZ, Jesús Maria. Introducción 1991-2012, cit., 
p. LXI. 
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4. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NOS DELITOS CONTRA A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

4.1. Bem jurídico tutelado 

 

Até o capítulo anterior, verificou-se que o princípio da insignificância, concebido 

dentro de um modelo teleológico-funcionalista e, no caso brasileiro, dogmaticamente com 

melhor rendimento em um sistema penal integral, pressupõe o exame concreto do grau de 

exposição a que foi submetido o bem jurídico penalmente tutelado, configurando, quando 

for ínfimo, um verdadeiro direito subjetivo do indivíduo em face do ius puniendi estatal. 

Inserido, pois, dentro da teoria do delito, no primeiro plano da análise da culpabilidade, 

onde se investiga o resultado jurídico dentre os requisitos legislados, no chamado tipo de 

culpabilidade, necessária se faz uma melhor averiguação do bem jurídico e, em especial, 

do bem jurídico “Administração Pública”. 

Antes, porém, de se chegar à investigação do ataque ao bem jurídico propriamente 

dito, é importante que se observe que ele também é a pedra angular do fundamento de uma 

incriminação, o que não deixa de ser decorrente de uma escolha política acerca do que se 

pretende com a sua proteção359. É o que foi identificado, por ocasião do estudo da 

antijuridicidade360, como corolário dos critérios políticos-criminais do merecimento de pena. 

Contudo, como no período precedente ao ingresso da política criminal na seara da 

teoria do delito, o conceito de bem jurídico não tinha uma finalidade clara de limitar a 

intervenção penal, mister se faz uma breve evolução. 

 

4.1.1. Origens, desenvolvimento e funções do conceito de bem jurídico 

 

A teoria do bem jurídico surgiu como uma consequência da crítica realizada por 

Birnbaum, influenciado por Hegel, à teoria da lesão de direitos subjetivos, sustentada por 

Feuerbach com fundamento nas teorias de Kant361. 

                                                      
359TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 181. 
360cf. item 3.3.2.2.1, supra. 
361TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal, cit., p. 182-184; BECHARA, Ana Elisa Liberatore. Bem 

jurídico-penal, cit., p. 89-99. 
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Assim, se desde o Iluminismo o delito deixou de ser identificado com o pecado, 

passou-se a vinculá-lo, com base nas teorias contratualistas, à função do Estado em 

garantir a segurança dos indivíduos em relação à lesão praticada por um membro da 

sociedade aos direitos dos demais. Essa concepção kantiana, por seu turno, não revelava 

nenhuma limitação específica à tutela penal, razão pela qual Feuerbach procurou um 

referente material do delito, cuja existência seria necessária para diferenciá-lo de uma mera 

violação de dever. Desse modo, ainda dentro do contratualismo, o delito seria a violação 

do direito do ofendido de exercer sua liberdade em face da ação de outrem, ou seja, uma 

lesão de direitos subjetivos, o que atingiria, em última análise, o próprio Estado, incumbido 

dessa manutenção da vida em sociedade. 

Foi, entretanto, na Restauração, isto é, no contexto de uma reação contra a 

ideologia iluminista, que surgiu a teoria do bem jurídico. Sua gênese voltava-se, portanto, a 

uma intervenção mais intensa do Estado na esfera penal. Nesse sentido que Birnbaum362, 

em 1834, empregou pela primeira vez a expressão “bem jurídico” para abranger um 

conjunto de valores aptos a basear a punibilidade dos comportamentos daqueles que o 

ofendessem. Assim, muito embora sua origem ampliativa de incriminação, o afastamento 

da concepção do delito como uma ofensa a um direito para se consubstanciar na lesão de 

um bem possibilitou as importantes diferenciações entre lesão e perigo, consumação e 

tentativa, bem como entre bens individuais e coletivos. 

Passada sua origem clássica, no âmbito de um modelo positivista, foram realçadas 

duas importantes funções do bem jurídico: a de classificação dos delitos e a de 

interpretação dos tipos penais363. A primeira delas ocorreu na fase normativista, com 

Binding, a partir da identificação do bem jurídico como a expressão da própria lei, ou seja, 

em um sentido formal positivado, em que o delito passava a ser a infração de um dever, 

colocando o indivíduo como um simples destinatário da norma364. Já a segunda ganha 

destaque com o naturalismo, sendo que von Liszt365 ampliou essa perspectiva, 

ultrapassando a visão do bem jurídico como uma mera ratio legis, devendo o delito 

constituir uma lesão ou perigo a ele, ou seja, um interesse juridicamente protegido366, 

                                                      
362BIRNBAUM, Johann Michael Franz. Über das Erforderniß einer Rechtsgutverletzung zum Begriff des 

Verbrechens. Archiv des Criminalrechts, Neue Folge, Halle, p. 149-194, 1834. 
363TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal, cit., p. 187. 
364BECHARA, Ana Elisa Liberatore. Bem jurídico-penal, cit., p. 100-101. 
365LISZT, Franz von. Tratado de direito penal allemão, cit., 1899. t. 1, § 12, I-III, p. 93-100. 
366A crítica ao pensamento de von Liszt decorre principalmente do fato de que, a despeito de ele 

identificar que o interesse que vai dar lugar ao bem jurídico é preexistente à norma, não explica a 
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lançando as bases de uma concepção que, mais adiante, levará em consideração a política 

criminal. 

No neokantismo, por sua vez, fortaleceu-se a ideia do bem jurídico como um 

princípio interpretativo dos tipos penais, com a característica de se procurar o conteúdo do 

delito em uma realidade prévia ao Direito, situada no mundo espiritual subjetivo dos 

valores culturais, ligando os mundos do ser e do dever ser367. Essa posição foi criticada368 

por impedir a análise do delito como uma efetiva perturbação danosa da vida social, 

identificando-o como uma mera oposição a valores culturais, não sendo apta à 

compreensão de suas consequências sociais. Além disso, deixava-se de considerar a 

ofensividade do comportamento delitivo concreto.  

Deve-se lembrar, contudo, que a espiritualização do bem jurídico, ampliando-o, 

foi uma tentativa de sua defesa frente às pretensões do nacional-socialismo alemão, que 

suplantou a diferença entre moral e direito, tão cara ao positivismo, centrando o Direito 

Penal no autor e na sua vontade (equiparando-se, por exemplo, tentativa e consumação), 

pouco importando o resultado delitivo e inutilizando a noção de bem jurídico369.  

No âmbito do finalismo, Welzel370 conceituou o bem jurídico como todo estado 

desejável que o Direito assegura frente a lesões e, tendo-se em vista que se visava à tutela 

de valores ético-sociais, privilegiava-se o desvalor da ação em relação ao desvalor do 

resultado. Assim, mesmo tendo recuperado o prestígio do instituto, não desenvolveu as 

limitações e garantias que dele poderiam advir e também não explicou o que o Estado 

realmente protegeria371. 

Desse modo, diante do fato dessas funções metodológicas, de classificação e de 

interpretação, restarem deveras empobrecidas, procurou-se não mais deixar em segundo 

plano a importância política-criminal do bem jurídico e todo seu reflexo na teoria do 

delito372. Isso foi realizado, excluindo-se a postura normativista funcional de Jakobs373, a 

                                                                                                                                                                 
razão pela qual o legislador vai escolher aquele e não outros interesses para a incriminação (cf. 
TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal, cit., p. 188). 

367MEZGER, Edmund. Derecho penal, cit., t. 1, p. 106-110. 
368BECHARA, Ana Elisa Liberatore. Bem jurídico-penal, cit., p. 108; TAVARES, Juarez. Teoria do injusto 

penal, cit., p. 189. 
369BECHARA, Ana Elisa Liberatore. Bem jurídico-penal, cit., p. 112-113. 
370WELZEL, Hans. Derecho penal: parte general, cit., p. 14-15. 
371BECHARA, Ana Elisa Liberatore. Bem jurídico-penal, cit., p. 117; TAVARES, Juarez. Teoria do injusto 

penal, cit., p. 194. 
372cf. item 1.4, supra. 
373JAKOBS, Günther. Derecho penal – parte general: fundamentos y teoría de la imputación, cit., p. 44-45. 
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qual identifica o bem jurídico com a validade fática das normas, destacando-se o aspecto 

de que esse conceito seria o próprio ponto de encontro entre a dogmática e a política 

criminal, o que implica reconhecer que o bem jurídico retira seu sentido da sociedade a 

qual se vincula374. 

Consubstancia-se, dessa forma, que o bem jurídico não pode ser identificado nem 

em valores pré-estabelecidos de forma universal e espiritualizada, nem em uma simples 

decisão legislativa. O bem jurídico é, portanto, anterior à lei que o tutela, isto é, uma 

realidade pré-jurídica, que possui uma valoração dinâmica, material, histórica e 

interindividual operada a partir de critérios jurídicos, externo-objetivo e não subjetivo-

individualista375. Não se está também frente a bens jurídicos com necessidade de uma 

existência corpórea, sendo que cada vez mais se está diante de interesses 

desmaterializados, notadamente os coletivos, devendo tanto sua realidade quanto sua 

lesividade serem analisadas normativamente376. 

Essa perspectiva sociológica foi complementada pelas teorias constitucionais do 

bem jurídico, baseadas na própria ideia de pena, pois, se esta afeta direitos 

constitucionalmente protegidos, deve fazê-lo somente em defesa de valores igualmente 

previstos na constituição. Entretanto, dada a grande extensão de seus valores, a lei 

fundamental poderia ser utilizada apenas em seu aspecto negativo, isto é, tanto delimitando 

a matéria que possa ser passível de tutela penal, quanto restringindo seu alcance nas fases 

de interpretação e aplicação da norma, sob pena de somente ser ampliado o rol de 

incriminações377.  

Consequentemente, essa função limitadora do bem jurídico revela também uma 

função crítica do Direito Penal, uma vez que submete o sistema a uma constante revisão, 

por meio dos processos de criminalização e descriminalização, derivados das 

transformações históricas pelas quais passa a sociedade. Assim, a teoria do bem jurídico 

                                                      
374BECHARA, Ana Elisa Liberatore. Bem jurídico-penal, cit., p. 120. 
375Em sentido contrário à consideração de que o bem jurídico seja um conceito pré-jurídico, v. LUNA, 

Everardo da Cunha. Capítulos de direito penal: parte geral – com observações à nova parte geral do Código 
Penal. São Paulo: Saraiva, 1985. p. 123-124. 

376BECHARA, Ana Elisa Liberatore. Bem jurídico-penal, cit., p. 129-130, 140-141 e 266. 
377ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: fundamentos. La estructura de la teoría del delito, cit., t. 1, 

p. 54-56 e 58; TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal, cit., p. 200; BECHARA, Ana Elisa Liberatore. 
Bem jurídico-penal, cit., p. 120 e 143; COSTA, Helena Regina Lobo da. Proteção penal ambiental: 
viabilidade – efetividade – tutela por outros ramos do Direito. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 15-16; SOUZA, 
Luciano Anderson de. Direito penal econômico: fundamentos, limites e alternativas, cit., p. 40-41. 
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apenas fornece elementos para determinar quando não se pode considerar determinado 

interesse como bem jurídico378.  

Ora, na sociedade pós-industrial, do risco, o Direito Penal revela-se expansivo na 

medida em que compreende o reconhecimento de novos bens jurídicos, cada vez mais 

vagos e intangíveis, notadamente aqueles coletivos que incriminam condutas com o fim de 

torná-las desvaloradas, extrapolando-se as finalidades preventivas do Direito Penal. 

Nesse contexto, ganharam expressão dois movimentos que se contrapõem a essa 

tendência. O primeiro deles, o “Direito Penal mínimo”, pretende restringir os bens 

jurídico-penais àqueles ligados à proteção dos direitos tradicionais dos indivíduos, como 

concebidos no período do Iluminismo. Ele foi seguido da chamada “Escola de Frankfurt”, 

que aceita também a proteção aos bens jurídicos coletivos na medida em que possam ser 

concebidos como interesses mediatos ou instrumentais a serviço do indivíduo. Neste 

último enfoque, com base nos ensinamentos de Hassemer, Tavares379 e Bechara380 

verificaram que a necessidade de vinculação entre o bem jurídico coletivo e a finalidade 

pessoal (teoria pessoal do bem jurídico) constituiria a garantia de uma intervenção penal 

mais adequada, embora tenham realçado que a teoria do bem jurídico, por si só, não 

corrigiria nem a tutela penal de funções, nem a expansão da criminalização de 

comportamentos, dependendo, para isso, do complemento de outros princípios normativos, 

como se faz, dentro do sistema penal integral, quando da análise do merecimento da pena. 

Além disso, como bem salienta Souza381, o fato de hipóteses de criminalizações específicas 

não refletirem de forma acertada um bem jurídico penal revela mais sua própria 

inadequação do que a da teoria do bem jurídico, o que fica ainda mais saliente ao se tratar 

da proteção de bens de cunho difuso382. 

O bem jurídico é, portanto, um elemento da própria condição do sujeito e da sua 

proteção social, ou seja, só vale enquanto se insere como objeto referencial de proteção da 

pessoa, incorporando à norma um valor como seu objeto de preferência e formando um 

elemento primário da estrutura do tipo, isto é, um objeto de referência, o qual condiciona a 

validade dessa norma e subordina sua eficácia a um procedimento que demonstre que ele 
                                                      
378BECHARA, Ana Elisa Liberatore. Bem jurídico-penal, cit., p. 142. 
379TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal, cit., p. 198-199. 
380BECHARA, Ana Elisa Liberatore. Bem jurídico-penal, cit., p. 212-218, 231, 234 e 267-268. 
381SOUZA, Luciano Anderson de. Direito penal econômico: fundamentos, limites e alternativas, cit., p. 53-55. 
382SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal supra-individual: interesses difusos. São Paulo: Ed. 

Revista dos Tribunais, 2003. p. 53 e 57; SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Finalidades da pena: 
conceito material de delito e sistema penal integral, cit., p. 40-41. 
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tenha sido lesado ou efetivamente posto em perigo. É este viés do bem jurídico que 

fundamenta que, em concreto, haja uma lesão substancial a ele, para que não seja 

considerada típica a mera subsunção dos fatos à descrição legal, sob pena de incidência do 

princípio da insignificância383. 

 

4.1.2. Administração Pública e bem jurídico: tutela penal subsidiária 

 

No que diz respeito especificamente aos delitos contra a Administração Pública, a 

despeito de sua natureza coletiva, sempre foram objeto de proteção desde o Estado Liberal, 

embora ele tenha concentrado esforços naqueles bens jurídicos orbitantes à pessoa384. A 

razão disso relaciona-se ao fato de que é importante a manutenção de instituições estatais 

adequadas para que se possa preservar os próprios bens jurídicos individuais385. 

Nota-se que há esforços para uma melhor caracterização dos bens jurídicos de tipo 

macrossocial. Um bom exemplo é o da lavra de Bustos Ramírez386, que os subdivide em 

institucionais, relativos a determinadas instituições básicas para o funcionamento sistêmico 

e garantias dos bens individuais; coletivos (propriamente ditos), ligados à satisfação de 

caráter social e econômico; e de controle, referentes à organização do aparato estatal para 

que este cumpra com suas funções. 

No entanto, a despeito da utilidade de tais classificações para uma melhor 

compreensão das características que unem os bens jurídicos, elas merecem um 

contraponto, pois, como realça Tavares387, os bens jurídicos, por terem origem na pessoa 

humana, não apenas prescindem delas, como a sua frequente divisão entre individuais e 

                                                      
383LUNA, Everardo da Cunha. Capítulos de direito penal: parte geral – com observações à nova parte geral 

do Código Penal, cit., p. 135; GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Teoria geral da parte especial do 
direito penal, cit., p. 226-227; SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal supra-individual: 
interesses difusos, cit., p. 54. No já mencionado paradigmático acórdão do Pretório Excelso (STF, 2ª 
Turma, HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, v.u., j. 19.10.2004, in DJ 19.11.2004, p. 37) encontra-se, 
in verbis: que o “direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultados, cujo desvalor – 
por não importar em lesão significativa a bens jurídico relevantes – não represente, por isso mesmo, 
prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social”. 

384SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal supra-individual: interesses difusos, cit., p. 56. 
385ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do direito penal. Org. e trad. Andre Luis 

Callegari, Nereu Jose Giacomolli. 2. ed. Porto Alegre: Livr. do Advogado, 2013. p. 18-19. 
386BUSTOS RAMÍREZ, Juan. Los bienes jurídicos colectivos: repercusiones de labor legislativa de Jimenez 

de Asúa en el Código Penal de 1932. Revista de la Facultad de Derecho – Universidad Complutese, 
Madrid, n. 11, p. 160-163, mar. 1986. 

387TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal, cit., p. 202-223. 
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coletivos pode conduzir a uma confusão com o conceito de função. Ora, se o objetivo do 

Direito Penal não é o de simplesmente proteger bens jurídicos, mas o de traçar os 

contornos do lícito e do ilícito, no sentido de só se justificar sua intervenção nos casos de 

extrema e demonstrada necessidade, deve-se, desde logo, refutar essa distinção para se 

adotar, como mencionado, a noção de bem jurídico pessoal.  

Desse modo, se o bem jurídico possui um caráter universal, seja material, seja 

ideal, mas sempre real, que independe, para sua existência e essência, de qualquer relação, 

o conceito de função, por seu turno, tem sempre uma característica de dependência e de 

instrumentalidade de outro objeto, isto é, uma relação decorrente de variáveis que 

correspondem a pontos de referência de algo. Essa distinção, contudo, não ignora que o 

bem jurídico possua uma “função” dentro da teoria do delito, seja como objeto de 

preferência, seja como objeto de referência, como exposto. 

No que diz respeito às atividades estatais, as funções expressam-se normalmente 

por medidas de controle, sejam de suas próprias atividades realizadas de forma 

descentralizada, sejam de regulação das atividades econômicas. Esse controle pode ser de 

caráter meramente informativo, submetido que é a critérios de oportunidade, mas seu 

descumprimento pode ensejar uma sanção administrativa. Dessa forma, a proteção penal 

da Administração Pública não pode abranger todos os seus atos de controle, visto que há 

aqueles sem qualquer repercussão na vida da pessoa humana, como a correta gestão 

econômica, a ordem estável da economia ou a regular percepção dos tributos. 

Ponto importante da reflexão, portanto, são as já mencionadas tentativas de 

estabelecimento de diferenças entre o ilícito administrativo e o penal388. Avançando no 

tema, Bechara389 esclarece que, além de não serem nem ontológicas nem quantitativas, tais 

distinções são de ordem qualitativa, residindo em um critério teleológico, pois, enquanto o 

Direito Penal busca a proteção de bens determinados em casos concretos, estando diante 

necessariamente de bens jurídicos, e informado por critérios de ofensividade e 

culpabilidade, no âmbito administrativo, podem ser tuteladas situações de mera 

desobediência, relacionadas a meras funções, uma vez que se procura ordenar, de modo 

geral, determinados setores de atividade, com sanções regidas pelo critério da 

oportunidade. Não se olvida com isso que haja bens jurídicos que transitem em ambos os 

                                                      
388cf. item 1.3.1, supra. 
389BECHARA, Ana Elisa Liberatore. Bem jurídico-penal, cit., p. 244-246. 



117 

 

subsistemas, hipótese em que devem ser realçados os critérios quantitativos da sanção, 

dentro de uma decisão de política criminal. 

Ressalta-se, nesse ponto, as tentativas hoje existentes de se regrar os atos sociais 

danosos decorrentes da pós-modernidade que levaram a essa expansão do Direito Penal390. 

A primeira delas é da lavra de Hassemer391, que propõe a criação de um Direito de 

Intervenção, situado entre os Direitos Administrativo e Civil e o Direito Penal, com um 

nível de garantias e formalidades inferior a este último, mas igualmente acompanhado de 

uma carga reduzida de sanções. Em seguida, deve-se mencionar a proposta de Silva 

Sánchez392 do estabelecimento de velocidades dentro do próprio Direito Penal, quais 

sejam: (i) a primeira, correspondente ao Direito Penal clássico, com penas privativas de 

liberdade e maiores garantias e respeito aos direitos individuais; (ii) a segunda, em que não 

haveriam as penas privativas de liberdade e, com isso, flexibilizar-se-iam as garantias 

individuais para melhor abranger a tutela dos interesses difusos; e (iii) a terceira, aplicável 

de forma excepcional, como nos casos de terrorismo, em que se permitiria tanto a 

imposição da pena privativa de liberdade quanto a flexibilização de direitos e garantias 

individuais, aproximando-se, com isso, da ideia de “Direito Penal do inimigo”393.  

Contudo, enquanto a teoria do estudioso alemão carece de maior concretude e 

limites e a do doutrinador espanhol representa uma quebra sistêmica e mantém o problema 

do uso simbólico do Direito Penal, ambas podendo favorecer o uso seletivo do Direito 

Penal às classes mais marginalizadas394, ganha corpo na doutrina brasileira o chamado 

Direito Administrativo Sancionador395. Por meio dele, parte-se dessa identificada ausência 

                                                      
390SOUZA, Luciano Anderson de. Expansão do direito penal e globalização, cit., p. 62-83. 
391HASSEMER, Winfried. Perspectivas de uma moderna política criminal. Trad. Cezar Roberto Bitencourt. 

Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, n. 8, p. 49, out./dez. 1994. 
392SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. La expansión del derecho penal: aspectos de la política criminal en las 

sociedades postindustriales. Madrid: Civitas, 1999. p. 151-165. 
393A teoria do “Direito Penal do inimigo” foi desenvolvida por Jakobs (JAKOBS, Günther; CANCIO 

MELIÁ, Manuel. Direito penal do inimigo: noções e críticas. Trad. e org. André Luís Callegari e Nereu 
José Giacomolli. Porto Alegre: Livr. do Advogado, 2005. p. 37-42) para aludir a um modelo de intervenção 
que visa a otimizar a proteção de bens jurídicos por meio da antecipação da tutela penal para delitos 
praticados por “não pessoas” (Unpersonen), isto é, aquelas que negam frontalmente os princípios básicos 
do modelo de convivência social e devem ser impedidas de destruir o ordenamento jurídico, como os 
chamados crimes de Estado e os praticados por organizações criminosas, cujas dificuldades para 
persecução e provas justificariam a relativização das garantias materiais e processuais. 

394SOUZA, Luciano Anderson de. Direito penal econômico: fundamentos, limites e alternativas, cit., p. 
132 e 134-135. 

395REALE JÚNIOR, Miguel. Ilícito administrativo e o jus puniendi geral. In: PRADO, Luiz Regis (Coord.). 
Direito penal contemporâneo: estudos em homenagem ao professor José Cerezo Mir. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2007. p. 93-100; COSTA, Helena Regina Lobo da. Proteção penal ambiental: 
viabilidade – efetividade – tutela por outros ramos do Direito, cit., p. 190-209 e 215-245; SOUZA, Luciano 
Anderson de. Direito penal econômico: fundamentos, limites e alternativas, cit., p. 144-155. 
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de uma distinção ontológica entre o ilícito penal e o ilícito administrativo, reservando-se 

para aquele requisitos mais rígidos à sua configuração, ao passo que este, de lege ferenda, 

como integrante do Direito Administrativo, poderia ser estruturado e delineado por meio 

de uma Parte Geral que, além de lhe conferir maior segurança jurídica, atingiria melhor os 

objetivos buscados na repressão às condutas originadas em uma sociedade de risco, dentre 

as quais a flexibilização da configuração do dolo e a responsabilidade da pessoa jurídica, 

tudo isso sem atingir as garantias caras ao Direito Penal, que deve permanecer como a 

ultima ratio do ordenamento. 

Como alerta Ferrajoli396, uma política criminal de tutela de bens jurídicos somente 

tem justificação e credibilidade quando é subsidiária de uma política extrapenal de 

proteção desses mesmos bens397. Isso englobaria um melhor tratamento às repercussões 

penais e administrativas aos mesmos fatos, sejam aqueles que englobam um funcionário 

público, sejam aqueles que têm como protagonista apenas os particulares, o que ainda não 

é feito no âmbito legislativo brasileiro398. 

Assim, um fato civil ou administrativamente ilícito, ao não ser tratado pelo Direito 

Penal, nenhum significado possui para ele, ou seja, não é penalmente lícito nem ilícito, isso 

porque uma determinada situação não deve ser tratada como ilícita em um setor do Direito 

e lícita em outro. Dessa forma, a título de exemplo, um funcionário público acusado de 

peculato, mas criminalmente absolvido pela demonstração de que atuou em estado de 

necessidade, não pode ser administrativamente responsabilizado por infração de deveres399. 

A tutela da Administração Pública, portanto, importante que é para assegurar as 

garantias individuais da pessoa humana, possui, além de funções, bens jurídicos passíveis 

de proteção penal e, com isso, é possível analisar o grau de exposição a que foram expostos 

no caso concreto. 

 

 

                                                      
396FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal, cit., p. 434-435. 
397SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Direito penal supra-individual: interesses difusos, cit., p. 146. 
398Trata-se da chamada dimensão transversal do princípio do ne bis in idem, pela qual, em países como 

Alemanha (§ 21 da Ordnungswidrigkeitengesetz – OwiG, mencionada lei sancionadora administrativa), 
Itália (art. 24 da Lei n. 689/1981) e Espanha (art. 133 da Lei n. 30/1991), dá-se preferência à jurisdição penal e 
impede-se a punição administrativa pelos mesmos fatos, em caso de condenação. No Brasil, há quem admita a 
existência desse princípio no ordenamento jurídico e sustente sua imediata aplicação (cf. SABOYA, Keity. Ne 
bis in idem: história, teoria e perspectivas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. p. 272-278). 

399LUNA, Everardo da Cunha. Estrutura jurídica do crime, cit., p. 56-57. 
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4.2. Tutela penal da Administração Pública no ordenamento jurídico brasileiro 

 

4.2.1. Critério de classificação dos delitos 

 

Ao constarem no Título XI da Parte Especial do Código Penal, os crimes contra a 

Administração Pública inserem-se na sistematização do ordenamento jurídico penal 

brasileiro, o qual, a exemplo dos principais diplomas legislativos de sua época, orientou-se 

pela classificação de seus delitos a partir do critério do bem jurídico, muito embora, neste 

caso, assim como nos crimes contra a pessoa, haja referência não ao bem jurídico 

propriamente dito, mas a seu titular, o Estado400. 

Não se pode aceitar, assim, a tese de que o Estado seja sujeito passivo constante 

de todos os delitos, sendo paciente eventual o titular do interesse particular e concreto. 

Esse agrupamento legal estudado já demonstra que Estado somente é paciente, pois, de um 

determinado grupo de delitos401. 

Por seu turno, normalmente se identifica a ordem em que os bens jurídicos estão 

dispostos na Parte Especial com um reflexo de valores da época da elaboração do diploma 

penal, destacando-se que a chamada progressão ascendente, ou seja, o arranjo a partir dos 

crimes contra a pessoa até chegar aos crimes contra o Estado, refletiria a centralidade da 

pessoa humana, mais condizente, portanto, com regimes democráticos. 

O vigente Código Penal brasileiro, no entanto, a despeito de ter sido elaborado 

sob a égide de um regime totalitário, obedeceu, no dizer de Lyra402, não a critérios 

políticos, mas sim lógicos, partindo-se das infrações mais simples para as mais complexas, 

resultando, assim, na aludida progressão ascendente e, com isso, rompendo com a 

sistemática os dois diplomas anteriores (1830 e 1890), os quais davam precedência aos 

crimes contra o Estado (progressão descendente). 

Por outro lado, dentro desse título, há capítulos que facilitam o agrupamento 

setorial, identificando-se os crimes contra a administração em geral (Capítulos I e II, 

                                                      
400GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Teoria geral da parte especial do direito penal, cit., p. 179. 
401LUNA, Everardo da Cunha. Estrutura jurídica do crime, cit., p. 23; BRUNO, Aníbal. Direito penal: parte 

geral, cit., t. 1, p. 211; GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Teoria geral da parte especial do direito 
penal, cit., p. 79. 

402LYRA, Roberto. Noções de direito criminal: parte especial. Rio de Janeiro: Nacional, 1944. v. 1, p. 15-16. 
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praticados por funcionários públicos e por particulares, respectivamente), contra a 

administração pública estrangeira (Capítulo II-A), contra a administração da justiça 

(Capítulo III) e contra as finanças públicas (Capítulo IV).  

Dessa forma, a organização da Parte Especial, aliada às próprias rubricas dos 

delitos, deixa pouco espaço para subjetivismos na definição do bem jurídico objeto de 

proteção403. Mesmo nos casos de legislação extravagante, isto é, em que não se trata de 

codificação, as ementas e o primeiro artigo dessas próprias leis orientam a determinação de 

seu objeto (arts. 5º e 7º da Lei Complementar n. 95/1998). 

Claro que não se trata de uma vinculação absoluta, notadamente nos casos de 

delitos pluriofensivos404, ou seja, que ofendem dois ou mais bens jurídicos, nos quais a 

classificação passa a ser uma questão de política criminal, cuja escolha do legislador não 

pode ser ignorada pelo intérprete405. 

 

4.2.2. “Administração pública”: alcance do termo 

 

Qual seria, contudo, a abrangência da expressão “administração pública”? Em um 

primeiro momento, atinente ao Direito Constitucional, o termo tem como referência a 

doutrina iluminista da separação de poderes, desenvolvida por Locke e Montesquieu.  

Desse modo, para o primeiro autor406, as quatro funções por ele identificadas, 

quais sejam: (i) a legislativa, responsável pela criação de regras jurídicas; (ii) a executiva, 

que as deveria aplicar no espaço nacional; (iii) a federativa, voltada às relações externas; e 

                                                      
403GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Teoria geral da parte especial do direito penal, cit., p. 215. 

Interessante discussão nessa seara é a travada quanto ao delito de fraude processual (art. 347 do Código 
Penal) para se compatibilizar o parágrafo único ao caput por intermédio da rubrica (cf. AZEVEDO, David 
Teixeira de. Comentários ao art. 347. In: REALE JÚNIOR, Miguel (Coord.). Direito penal: jurisprudência 
em debate. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 850-855). 

404Há autores que consideram mais adequado realçar a “unidade de bens jurídicos” quando protegidos pela 
mesma norma, de modo que passariam a ser classificados em simples e complexos (cf. LUNA, Everardo da 
Cunha. Capítulos de direito penal: parte geral – com observações à nova parte geral do Código Penal, cit., 
p. 130; LUNA, Everardo da Cunha. Estrutura jurídica do crime, cit., p. 79). 

405GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Teoria geral da parte especial do direito penal, cit., p. 177 e 
221. É o caso, por exemplo, do delito de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal), inserido nos 
crimes contra a administração da justiça, ou seja, a ofensa à honra pessoal pela acusação da prática de um 
crime, que poderia configurar o delito de calúnia (art. 138 do Código Penal), cede à ofensa à Justiça, 
indevidamente utilizada para a perseguição de um inocente (cf. REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de 
direito penal: parte geral, cit., p. 88). 

406LOCKE, John. Dois tratados do governo civil, cit., II, §§ 143-148 e 159-168, p. 329-331 e 340- 345. 



121 

 

(iv) a prerrogativa, para a tomada de decisões em casos de exceção constitucional, 

deveriam ser desempenhadas por somente dois poderes, como forma de otimização do 

desempenho dos encargos estatais: o Legislativo, responsável pela primeira, e o Executivo, 

pelas demais. Já Montesquieu407 especifica três funções: (i) a legislativa, que produziria as 

leis; (ii) a executiva, para cumpri-las e tratar das questões externas; e (iii) a jurisdicional, 

para julgar os conflitos. Cada uma destas funções seria titularizada por um poder, 

respectivamente, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, cuja 

autonomia garantiria a promoção da liberdade do indivíduo. Foi esta última concepção que 

prevaleceu na maioria das constituições modernas, incluindo a brasileira de 1988 (art. 2º). 

Veja-se que a classificação apresentada das funções estatais tem por base seu 

aspecto subjetivo, muito embora nunca tivesse sido negada que essa titularidade não seria 

absoluta, admitindo-se interpenetrações entre eles como mecanismos de freios e 

contrapesos (checks and balances)408. Ganhou força, então, a distinção entre poder e 

função, ou seja, o fato de o poder estatal, que é uno, compreender funções materiais a 

serem exercitadas, em maior ou em menor medida, pelos poderes constituídos409. Assim, 

tem-se a função normativa, para a produção de normas jurídicas, a função administrativa, 

com o fim de executar tais normas, e a função jurisdicional, para aplicá-las. 

Em um segundo momento, a partir da constatação de que a função administrativa 

é comum a todos os poderes constituídos ‒ tanto que a Constituição Federal de 1988, ao 

tratar da “Administração Pública”, a situou dentro da “Organização do Estado” (Título III), 

antecedendo a “Organização dos Poderes” (Título IV) ‒ procura-se identificar o conteúdo 

da expressão “administração pública”, desenvolvido notadamente pelo Direito 

Administrativo. 

Ora, se administrar envolve uma ideia de subordinação e de hierarquia próprias de 

quem exerce uma atividade e não é senhor absoluto dela410, é preciso atentar-se que a 

                                                      
407MONTESQUIEU. L’esprit des lois, cit., v. 1, XI, 6, p. 163-174. 
408No caso brasileiro, são mais expressivos os dispositivos que atribuem: (i) ao Poder Executivo, a 

participação no processo legislativo, como o direito de veto (art. 66), a edição de medidas provisórias (art. 
62) e a lei delegada (art. 68); (ii) ao Poder Legislativo, o protagonismo no julgamento nos denominados 
“crimes de responsabilidade” do Presidente da República (art. 86); e (iii) ao Poder Judiciário, a edição de 
normas regimentais (art. 96, I, a). Para a identificação das cláusulas-parâmetro (independência e harmonia 
entre os poderes, indelegabilidade e inacumulabilidade) na Constituição Federal de 1988, v. FERRAZ, 
Anna Candida da Cunha. Conflito entre poderes: o poder congressual de sustar atos normativos do Poder 
Executivo. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1994. p. 20-59. 

409GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto, cit., p. 236. 
410A palavra “administração” pode ter duas origens latinas: (i) a junção da preposição “ad” com o verbo 

“ministro-as-are”, que significaria “servir”, “executar”; ou (ii) da locução “ad manus trahere”, que envolve 
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expressão “administração pública” pode ser empregada tanto em um sentido subjetivo, 

formal ou orgânico, designando os entes que exercem a atividade administrativa 

(administração direta ou indireta), quanto em um sentido objetivo, material ou funcional, 

referindo-se à atividade concreta e imediata que o Estado desenvolve, sob o regime 

jurídico de direito público, para a consecução dos interesses coletivos411. 

Qual seria, então, o sentido atribuído pelo Direito Penal a essa expressão no 

ordenamento jurídico pátrio? Essa questão remete ao problema de o Direito Penal utilizar-

se, em seus tipos, de elementos normativos próprios de outros ramos jurídicos, podendo ser 

encontradas posturas que valorizem mais a sua acessoriedade ou a sua autonomia. 

Entretanto, a tendência é a de que seja adotado um caráter intermediário, de modo a se 

empregar os conceitos trazidos dos outros ramos como um ponto de partida para, se 

preciso for, fazer-se algum ajuste necessário ao âmbito criminal. Trata-se do chamado 

método exegético-experimental412. 

Dessa forma, verifica-se que, no Direito Penal, a “administração pública” possui 

um significado mais abrangente do que a função administrativa dos poderes constituídos de 

que tratam o Direito Constitucional e o Direito Administrativo413. Seguiu, assim, a linha do 

Código Rocco ao compreender também a função legislativa e a função jurisdicional414, 

                                                                                                                                                                 
a ideia de direção ou gestão. Por tal razão, englobaria tanto a noção de prestar um serviço como também de 
governar (cf. BANDEIRA DE MELLO, Osvaldo Aranha. Princípios gerais de direito administrativo. 3. ed. 
São Paulo: Malheiros Ed., 2007. v. 1, p. 58-59). Por seu turno, infere-se que a administração é antagônica 
da propriedade, pois, se esta vincula um bem à vontade do proprietário, aquela subordina a vontade do 
administrador à finalidade impessoal a qual o bem deve servir (cf. LIMA, Ruy Cirne. Princípios de direito 
administrativo. 7. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2007. p. 37). 

411DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 67-76; 
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 
11-12. Este autor, inclusive, salienta que a expressão “administração pública” deverá ser grafada com as 
iniciais maiúsculas quando se referir ao sentido subjetivo e com as iniciais minúsculas se a intenção for 
remeter-se ao sentido objetivo. 

412SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Direito penal e propriedade privada: a racionalidade do sistema 
penal na tutela do patrimônio, cit., p. 29-36. 

413HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959. v. 9, p. 313-314; 
NORONHA, Edgard Magalhães. Direito penal. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1983. v. 4, p. 208; FRAGOSO, 
Heleno Cláudio. Lições de direito penal: parte especial. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984. v. 2, p. 380-
381; PAGLIARO, Antonio; COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Dos crimes contra a administração pública. 
4. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 8; BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 6. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. v. 5, p. 36. 

414ITALIA. Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto. Lavori preparatori del Codice Penale e del 
Codice di Procedura Penale. Roma: Mantellate, 1929. v. 5, p. II, § 351, p. 112, in verbis: “Il concetto di 
‘pubblica Amministrazione’, per quanto attiene ai reati compresi nel presente Titolo, viene assunto nel 
senso più ampio, comprensivo della intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici. Pertanto, con le 
norme riflettenti i de itti contro la pubblica Amministrazione, viene tutelata non solo l’attività 
amministrativa in senso stretto, tecnico, ma, sotto un certo aspetto, anche quella legislativa e giudiziaria. 
Invero, la legge penale, in questo Titolo, prevede e persegue fatti, che impediscono o turbano il regolare 
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tendo sido ainda mais fiel ao seu propósito do que o diploma italiano por dispor, ao 

contrário deste, os delitos contra a administração da justiça como um capítulo dos delitos 

contra a Administração Pública e não como um título a ela paralelo.  

Além disso, ao se definir o conceito de funcionário público (arts. 327 e 337-D do 

Código Penal e art. 84 da Lei n. 8.666/1993), bem como o de autoridade (art. 5º da Lei n. 

4.898/1965), para fins penais, o ordenamento jurídico brasileiro, de forma coerente com a 

amplitude desejada, foi bastante abrangente. Seu núcleo é o exercício, por parte de uma 

pessoa, de cargo, emprego ou função pública. Sujeitando-se, pois, essa pessoa, a regime 

jurídico próprio, dito estatutário, está-se diante de um cargo público, ao passo que o 

emprego público designa a sua contratação sob o regime da legislação trabalhista 

(celetista)415. Por fim, o mais amplo desses conceitos, o qual, inclusive, engloba os outros 

dois, é o de função pública, que é a atividade em si mesma, isto é, as atribuições que 

constituem o objeto dos serviços prestados ao Estado416. Sua inserção, portanto, possibilita 

a inclusão de uma ampla gama de pessoas, a começar pelos membros dos poderes 

constituídos, passando pelos ocupantes de cargos comissionados (ou função gratificada), 

de livre nomeação e exoneração417, até abranger, qualquer pessoa que realize os fins 

próprios do Estado, ainda que seja ela estranha aos quadros da Administração Pública, 

como nos casos dos particulares em colaboração com o Poder Público, excluindo-se 

                                                                                                                                                                 
svolgimento dell’attività dello Stato o per l’ente pubblico.” (Em tradução livre: “O conceito de 
‘Administração Pública’, no que diz respeito aos delitos compreendidos neste Título, é tomado no sentido 
mais amplo, compreensivo da atividade total do Estado e de outros entes públicos. Portanto, com as normas 
que refletem os crimes contra a Administração Pública, é tutelada não só a atividade administrativa em 
sentido estrito, técnico, mas, sob certo aspecto, também a legislativa e a judiciária. Na verdade, a lei penal, 
neste Título, prevê e persegue fatos que impedem ou perturbam o desenvolvimento regular da atividade do 
Estado e de outros entes públicos.”) 

415BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 17. ed. São Paulo: Malheiros 
Ed., 2004. p. 233-235. 

416CARVALHO FILHO, José dos Santos. op. cit., p. 642. Nota-se que o advogado, muito embora preste 
serviço público e exerça função social no âmbito de seu ministério privado (art. 2º, § 1º, da Lei n. 
8.906/1994), sendo indispensável à administração da justiça (art. 133 da Constituição Federal de 1988), não 
desempenha “função social” nos termos aqui tratados (cf. GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. 
Improbidade administrativa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 354-356), muito embora quando exerça sua 
atividade como dativo haja certa controvérsia (cf. BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes federais. 10. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 254). 

417Eram também chamados “servidores extranumerários” que, notadamente nos regimes constitucionais 
precedentes, compunham um quadro de funções paralelo ao quadro de cargos, os quais sofreram paulatinas 
restrições com o passar do tempo (art. 37, V, da Constituição Federal de 1988, na redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19/1998) (cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. op. cit., p. 507; CARVALHO 
FILHO, José dos Santos. op. cit., p. 644-645). 
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aquelas incumbidas de um munus ou encargo público418. Configura-se, assim, um conceito 

legal objetivo, amplo e unitário. 

Nota-se, contudo, que a Constituição Federal de 1988, ao contrário das que a 

precederam, não se utilizou da expressão “funcionário público”419, servindo-se, em seu 

lugar, da locução “servidor público”420. Assim, ainda que essa mudança não tenha reflexos 

diretos na disciplina penal, deve-se conhecê-la, notadamente em face da Lei n. 8.429/1992 

que, ao versar sobre a improbidade administrativa, utilizou-se da expressão “agente 

público” (art. 2º) de forma bastante correlata aquela aqui tratada e consoante a mais 

moderna doutrina do Direito Constitucional e do Direito Administrativo, ainda que com 

algumas variações, como passa a ser analisado. 

Dessa maneira, no plano doutrinário, agente público refere-se a toda pessoa 

natural que exerce uma função pública como preposto do Estado421. Sua primeira categoria 

é formada pelos agentes políticos, ou seja, os integrantes dos primeiros escalões do 

governo, incumbidos constitucionalmente das funções de direção e de orientação, 

normalmente exercendo mandato (chefes do Executivo e integrantes do Legislativo) ou a 

eles ligados para auxílio direto (ministros e secretários), bem como, com alguma 

controvérsia, os integrantes do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de 

Contas422. 

Em seguida, os servidores públicos que, em sentido lato, designam as pessoas 

com vínculo empregatício, ou seja, remuneradas pelo Poder Público, podendo ser: 

servidores públicos, em sentido estrito, sujeitos ao regime estatutário e ocupantes de cargos 

públicos; empregados públicos, disciplinados pela legislação trabalhista e ocupantes de 

                                                      
418HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal, cit., v. 9, p. 400-401; NORONHA, Edgard 

Magalhães. Direito penal, cit., v. 4, p. 214-216; FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: parte 
especial, cit., v. 2, p. 384-385. 

419Criticando a substituição da terminologia, CARVALHO FILHO, José dos Santos. op. cit., p. 628. 
420MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 5. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2001. p. 

311-312. A autora inclusive sustenta, de forma minoritária, que após o texto constitucional a expressão 
“servidores públicos” teria o mesmo sentido de “agente público”, de modo que poderia ainda ser utilizado o 
termo “funcionário público” para se referir ao servidor público estatutário. 

421Para a classificação aqui apresentada, v. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. op. cit., p. 499-506. No mesmo 
sentido, com variações, v. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo, cit., 
p. 226-233; CARVALHO FILHO, José dos Santos. op. cit., p. 619-628. 

422Carvalho Filho (Id. Ibid., p. 620-621 e 627) considera que o que caracteriza os agentes políticos é a função 
política de governo e de administração, normalmente transitória, ao passo que estes agentes, cujo vínculo 
com o Estado é profissional e permanente, nomeados por aprovação em concurso público, seriam melhor 
classificados como servidores públicos especiais, sujeitos a regime jurídico constitucional diferenciado, a 
despeito da interpretação contrária, lastreada no artigo 37, XI, da Constituição Federal de 1988. No mesmo 
sentido, v. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. op. cit., p. 501 e 504. 
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empregos públicos423; ou servidores temporários, contratados para atender a situações de 

excepcional interesse público (art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988), exercendo 

uma função pública. Também os militares, que prestam serviços às Forças Armadas 

(Marinha, Exército e Aeronáutica), às polícias militares e aos corpos de bombeiros 

militares, todos com vínculo estatutário, sendo que, a partir da Emenda Constitucional n. 

18/1998, deixaram de ser uma subespécie de servidores públicos (“servidores públicos 

militares”) para configurarem uma categoria autônoma.  

Por fim, os particulares em colaboração com o poder público que exercem funções 

públicas, muitas vezes não remuneradas ‒ como nos casos de requisição, nomeação ou 

designação (jurados, convocados para serviço militar ou eleitoral), ou seja, incluindo 

aqueles que exercem munus público, bem como os gestores de negócio (aqueles que 

espontaneamente assumem determinadas tarefas em momentos de emergência, chamados de 

agentes necessários) ‒, mas outras vezes remunerados pelos usuários de serviços delegados 

prestados sob fiscalização do poder público (empregados de empresas concessionárias e 

permissionárias de serviços públicos, serviços notariais e de registro, leiloeiros, tradutores e 

intérpretes) ou mesmo remunerados pela própria Administração Pública, como no caso dos 

agentes putativos, os quais, mesmo sem uma investidura dentro do procedimento legalmente 

exigido, têm seus atos convalidados em nome da teoria da aparência. 

Veja-se que a abrangência doutrinária do termo “agente público” difere um pouco 

daquela utilizada na Lei de Improbidade Administrativa. Nesta, incluem-se os particulares 

em colaboração com o poder público, no que diz respeito aos agentes das entidades 

privadas atingidas pela legislação, bastando que tais entidades tenham contato com o 

dinheiro público, pouco importando a atividade que desempenham. Contudo, excluem-se 

de sua abrangência as concessionárias e as permissionárias de serviços públicos que não 

tenham sido criadas pelo poder público ou que não sejam, de alguma forma, custeadas pelo 

                                                      
423Há diferença sobre quais atividades poderiam ser objeto de empregos públicos no âmbito da administração 

direta, autarquias e fundações de direito público, que devem englobar somente as funções que poderiam ser 
desempenhadas sem as garantias específicas do regime de cargos, e no âmbito das empresas públicas, 
sociedades de economia mista e fundações de direito privado, as quais, por serem pessoas de direito 
privado, não possuem cargos, mas somente empregos (notadamente as que exploram atividade econômica, 
a teor do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal de 1988) (cf. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. 
Curso de direito administrativo, cit., p. 237-243). No último caso, inclusive, há quem afaste a qualidade de 
empregados públicos dessas pessoas, qualificando-os simplesmente como empregados do regime geral 
trabalhista (cf. CARVALHO FILHO, José dos Santos. op. cit., p. 624-625). 
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erário, nem dele recebam subvenções, benefícios ou incentivos, ainda que se trate de 

atividade fiscalizada424. 

De toda forma, verifica-se que a amplitude legal do termo “agente público” é 

maior do que o de “funcionário público” para fins penais425, tanto que, a abrangência 

daqueles que trabalham na administração pública indireta426, fez-se por equiparação427 (art. 

327, § 1º, do Código Penal e art. 84, § 1º, da Lei n. 8.666/1993). Essa escolha fará com que 

sejam excluídas da tutela penal (o que não significa que não estejam abrangidas por outros 

tipos penais428) algumas atividades materialmente afetas ao fim buscado pelo Estado, 

notadamente quando forem executadas pela iniciativa privada. Por outro lado, o artigo 17 

da Lei n. 9.307/1996 equiparou os árbitros a funcionários públicos para fins penais, o que 

não engloba a improbidade administrativa429.  

Por fim, tem-se que a amplitude dada a “funcionário público” está em total 

consonância com o artigo 2º da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção de 

2003, internalizada pelo Decreto Presidencial n. 5.687/2006, reforçando-se, portanto, o 

espectro conferido à expressão “administração pública” no diploma penal. 

 

                                                      
424GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. op. cit., p. 346. 
425Id. Ibid., p. 343. 
426Os dispositivos penais utilizam-se da expressão “entidade paraestatal”, que assume grande controvérsia em 

sua amplitude no próprio Direito Administrativo. Classicamente, primeiro foi o termo atribuído às 
autarquias, depois a toda administração indireta. Atualmente, contudo, engloba as pessoas jurídicas de 
direito privado que colaboram com o Estado, desempenhando atividade não lucrativa e à qual o poder 
público dispensa especial proteção, visto que exercem funções típicas (embora não exclusivas) do Estado, 
chamado de “terceiro setor” (cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. op. cit., p. 479-482). Neste último 
sentido que pode ser interpretado o artigo 84, parágrafo 1º, da Lei n. 8.666/1993 (“[...] entidade paraestatal, 
assim consideradas, além das fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, as demais 
entidades sob controle, direto ou indireto, do Poder Público”), referindo-se a entidades mantidas com 
recursos públicos (cf. JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos 
administrativos. 11. ed. São Paulo: Dialética, 2005. p. 612), bem como o acréscimo realizado pela Lei n. 
9.983/2000 no artigo 327, parágrafo 1º, do Código Penal (“[...] e quem trabalha para empresa prestadora de 
serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública”) (cf. 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 6. ed., cit., v. 5, p. 189-190; NUCCI, Guilherme 
de Souza. Código Penal comentado. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 1421; BALTAZAR JUNIOR, 
José Paulo. op. cit., p. 255). 

427De fato, no Direito Administrativo, a terminologia “funcionários públicos” referia-se somente aos 
servidores estatutários que integravam a estrutura dos entes federativos, ou seja, da administração direta (cf. 
CARVALHO FILHO, José dos Santos. op. cit., p. 623), justificando a equiparação do diploma penal. 

428Trata-se dos crimes funcionais impróprios, isto é, aqueles que, afastada a qualidade de funcionário público, 
sobrevém mera desclassificação para outro delito, como no caso do peculato-apropriação (art. 327, caput, 
1ª figura, do Código Penal) para a apropriação indébita (art. 168 do Código Penal). São contrapostos aos 
crimes funcionais próprios, ou seja, afastada a mencionada elementar, o fato resta atípico, como ocorre no 
delito de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal) (cf. NORONHA, Edgard Magalhães. Direito penal, 
cit., v. 4, p. 214; FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de direito penal: parte especial, cit., v. 2, p. 382). 

429GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. op. cit., p. 357-358. 
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4.2.3. Identificação dos bens jurídicos tutelados 

 

Definida a amplitude do termo “administração pública”, deve-se buscar quais os 

bens jurídicos penalmente tutelados. Costuma-se apontar, de forma genérica, que se 

procura resguardar o “desenvolvimento regular da atividade do Estado”430, o que, em 

última análise, como visto, corresponde a um bem jurídico, pois, embora o interesse direto 

nessa regularidade seja do próprio Estado, decorre dessa atividade a proteção de inúmeros 

bens jurídicos individuais. Todavia, essa abstração maior não impede o dever de se 

perquirir em cada tipo penal o bem jurídico por ele abrangido, feito com o auxílio das 

técnicas de interpretação431. 

Nesse ponto, Larenz432 destaca que não há diferentes métodos independentes que 

podem ser escolhidos pelo intérprete, mas distintos pontos de vista metódicos que devem 

ser considerados em sua totalidade para que se tenha um resultado final adequado. Por essa 

acepção, do sentido literal (interpretação literal), com foco inicial na linguagem histórica 

utilizada pelo legislador, tem-se tanto um ponto de partida quanto a determinação de um 

limite possível da interpretação, neste caso com a possível extensão para o significado 

contemporâneo. Segue-se a essa etapa o contexto significativo (interpretação sistemática), 

em que a norma é tomada dentro da totalidade do texto apresentado, examinando-se a 

localização do dispositivo e as relações existentes entre ele e o conjunto ao qual pertence, 

para a fixação de seu alcance normativo. Claro que sua determinação não se faz sem se 

considerar os fins da regulação (interpretação teleológica), o que se passa desde a ideia 

normativa do legislador histórico, contida nos documentos que acompanham a discussão 

do projeto convertido em norma, mas examinando também suas consequências, ainda que 

inicialmente não previstas, visto que a lei possui uma racionalidade própria, a ratio legis, 

consubstanciando-se em critérios teleológico-objetivo. Não menos importante, ainda, 

notadamente nas ocasiões em que houver mais de uma possibilidade de interpretação, é a 

conformidade de seu resultado com a Constituição433, compreendida esta como um sistema 

                                                      
430NORONHA, Edgard Magalhães. Direito penal, cit., v. 4, p. 209. 
431GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Teoria geral da parte especial do direito penal, cit., p. 174-175. 
432LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito, cit., p. 450-489. Nesse sentido que, para o autor, a 

interpretação não é um cálculo, mas uma atividade criadora do espírito, não estando presa à vontade real do 
legislador, mas ao significado que a lei pode alcançar no momento da sua aplicação. 

433O fato de todo interesse penalmente protegido dever encontrar respaldo naqueles constitucionalmente 
relevantes não significa que todo interesse constitucionalmente relevante deva gozar de proteção penal, pois 
a força normativa da constituição em relação ao Direito Penal, em um Estado Democrático de Direito, deve 
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de valores em sua totalidade e não como eventual “ordem de valores”, com suposta 

hierarquia entre si, mas sem olvidar que, dentre as concretizações possíveis dos princípios 

constitucionais, deve o intérprete estar vinculado à escolha do legislador. 

É, desse modo, do entrelaçamento dos aspectos sistemático e teleológico que o 

bem jurídico será, a um só tempo, descoberto e decisivamente influente na delimitação dos 

preceitos normativos434, especialmente no Direito Penal435, em que se almeja a proteção 

subsidiária daqueles considerados como vitais e imprescindíveis para a convivência das 

pessoas em comunidade, centrando-se na ação humana (desvalor da ação) que venha a 

lesá-los ou colocá-los em perigo (desvalor do resultado)436. 

Nesse ponto, o bem jurídico apresenta-se como um veículo de transformações, 

conectando a política criminal com a dogmática, readaptando-se com as mudanças históricas e 

absorvendo, no processo de concreção de uma norma, os valores contemporâneos à sua 

aplicação, muitas vezes divergentes daqueles que nortearam a sua elaboração, o que, em uma 

norma incriminadora, somente pode ser feito para reduzir o seu âmbito de abrangência437. 

Voltando-se, então, aos delitos contra a Administração Pública, pode-se 

identificar, sem a pretensão de totalizá-los e nem desconhecendo eventuais especificidades 

dentro de uma mesma categoria, a presença dos seguintes bens jurídicos, todos informados 

pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 

37, caput, da Constituição Federal de 1988): (i) a preservação do erário público438, (ii) a 

                                                                                                                                                                 
voltar-se à sua limitação e não à sua fundamentação (cf. BECHARA, Ana Elisa Liberatore. Bem jurídico-
penal, cit., p. 54-55 e 62). 

434ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico, cit., p. 140-142; LUNA, Everardo da Cunha. 
Capítulos de direito penal: parte geral – com observações à nova parte geral do Código Penal, cit., p. 134. 

435Para as especificidades da interpretação em função do ramo do Direito e, em especial, do Direito 
Penal, v. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 19. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002. p. 247 e 263. 

436JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas. Tratado de derecho penal: parte general, cit., p. 8 e 
168; ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general: fundamentos. La estructura de la teoría del delito, cit., t. 
1, p. 51; BECHARA, Ana Elisa Liberatore. Bem jurídico-penal, cit., p. 71. 

437REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de direito penal: parte geral, cit., p. 88-90. 
438É o caso do peculato (art. 312 e 313 do Código Penal), da inserção de dados falsos em sistema de 

informações (art. 313-A do Código Penal), do emprego irregular de verbas ou rendas públicas (art. 315 do 
Código Penal), do descaminho (art. 334 do Código Penal), da sonegação de contribuição previdenciária 
(art. 337-A do Código Penal), da contratação de operação de crédito (art. 359-A do Código Penal), da 
inscrição de despesas não empenhadas em restos a pagar (art. 359-B do Código Penal), da assunção de 
obrigação no último ano do mandato ou legislatura (art. 359-C do Código Penal), da ordenação de despesa 
não autorizada (art. 359-D do Código Penal), da prestação de garantia graciosa (art. 359-E do Código 
Penal), do não cancelamento de restos a pagar (art. 359-F do Código Penal), do aumento de despesa total 
com pessoal no último ano do mandato ou legislatura (art. 359-G do Código Penal), da oferta pública ou 
colocação de títulos no mercado (art. 359-H do Código Penal). Também fazem parte desse grupo a 
apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do Código Penal), os crimes contra a ordem tributária (Lei 
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segurança do conjunto de informações, incluindo livros e sistemas eletrônicos439, (iii) o 

patrimônio do administrado440; (iv) a prevalência do interesse público sobre o interesse 

particular, notadamente sob o viés da moralidade441; (v) a incolumidade física do 

administrado442; (vi) a honra do administrado443; (vii) a incolumidade física do funcionário 

público444; (viii) a honra do funcionário público445; (ix) as informações sensíveis446; (x) o 

respeito às determinações do Estado447; (xi) o respeito à repressão penal e ao processo 

judicial448; (xii) a saúde pública449; e (xiii) a segurança pública450.  

                                                                                                                                                                 
n. 8.137/1990) e grande parte das figuras dos crimes praticados por prefeitos (art. 1º do Decreto-Lei n. 
201/1967). 

439Como na inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do Código Penal), na 
modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações (art. 313-B do Código Penal), no 
extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento (art. 314 do Código Penal), na subtração ou 
inutilização de livro ou documento (art. 337 do Código Penal). 

440O que abarca os delitos de concussão (art. 316 do Código Penal), de excesso de exação (art. 316, § 1º, do Código 
Penal), de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal), de tráfico de influência (art. 332 do Código Penal), de 
tráfico de influência em transação comercial internacional (art. 337-C do Código Penal), da exploração de prestígio 
(art. 357 do Código Penal), da violência ou fraude em arrematação judicial (art. 358 do Código Penal). 

441É o que se verifica na facilitação de contrabando ou descaminho (art. 318 do Código Penal), na 
prevaricação (art. 319 e 319-A, ambos do Código Penal), na condescendência criminosa (art. 320 do 
Código Penal), na advocacia administrativa (art. 321 do Código Penal), no abandono de função (art. 323 do 
Código Penal), no exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado (art. 324 do Código Penal), na 
usurpação de função pública (art. 328 do Código Penal), na corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), no 
impedimento, perturbação ou fraude de concorrência (art. 335 do Código Penal e arts. 93 e 95 da Lei n. 
8.666/1993), na corrupção ativa em transação comercial internacional (art. 337-B do Código Penal). 

442Como no caso da violência arbitrária (art. 322 do Código Penal), do exercício arbitrário ou abuso de poder 
(art. 350 do Código Penal), do abuso de autoridade (Lei n. 4.898/1965), do arrebatamento de preso (art. 353 
do Código Penal), da violência ou fraude em arrematação judicial (art. 358 do Código Penal). 

443Como ocorre no delito de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal). 
444É o caso da resistência (art. 329 do Código Penal), da evasão mediante violência contra pessoa (art. 352 do 

Código Penal). 
445Como é exemplo o delito de desacato (art. 331 do Código Penal). 
446Englobando o delito de violação de sigilo funcional (art. 325 do Código Penal), de violação de sigilo de 

proposta de concorrência (art. 326 do Código Penal e art. 94 da Lei n. 8.666/1993). 
447Como ocorre no delito de desobediência (art. 330 do Código Penal), de inutilização de edital ou sinal (art. 

336 do Código Penal), de reingresso de estrangeiro expulso (art. 338 do Código Penal), da subtração ou 
dano de coisa própria em poder de terceiro (art. 346 do Código Penal), de fuga de pessoa presa ou 
submetida à medida de segurança (art. 351 do Código Penal), de desobediência a decisão judicial sobre 
perda ou suspensão de direito (art. 359 do Código Penal). 

448É o caso da comunicação falsa de crime ou de contravenção (art. 340 do Código Penal), da autoacusação 
falsa (art. 341 do Código Penal), do falso testemunho ou falsa perícia (art. 342 do Código Penal), da 
corrupção ativa de testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete (art. 343 do Código Penal), da 
coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), do exercício arbitrário das próprias razões (art. 
345 do Código Penal), da fraude processual (art. 347 do Código Penal), do favorecimento pessoal (art. 348 
do Código Penal), do favorecimento real (art. 349 do Código Penal), do favorecimento real impróprio (art. 
349-A do Código Penal), do motim de presos (art. 354 do Código Penal), do patrocínio infiel (art. 355 do 
Código Penal), do patrocínio simultâneo ou tergiversação (art. 355, parágrafo único, do Código Penal), da 
sonegação de papel ou objeto de valor probatório (art. 356 do Código Penal). 

449Possível de ocorrer no delito de contrabando (art. 334-A do Código Penal), bem como na importação de 
produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, § 1º-B, do Código Penal) e no tráfico de 
drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 

450Também viável de ocorrer no delito de contrabando (art. 334-A do Código Penal), bem como no tráfico 
internacional de arma de fogo (art. 18 da Lei n. 10.826/2003). 
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Esses mesmos bens jurídicos, por evidente, são também tutelados por outros 

ramos do Direito451, o que, a despeito de se predominar a ideia de uma independência 

existente entre as instâncias política (impeachment452), administrativa (demissão e sanções 

disciplinares453, bem como sanções administrativas aos particulares454), civil (improbidade 

administrativa e ressarcimento455) e penal (crimes contra a Administração Pública456), 

enquanto não se disciplina a chamada dimensão transversal do princípio do ne bis in 

idem457, não se pode deixar de notar sua necessária interpenetração para os fins preventivos 

do Direito Penal, ultima ratio do sistema, visto que há um verdadeiro exagero de sanções 

para uma única conduta458. 

                                                      
451Como já ressaltado, o fato ilícito – seja ele um fato stricto sensu ilícito (um evento natural que vincula 

alguém aos seus efeitos, como ocorre com o caso fortuito e a força maior), um ato-fato ilícito (um fato 
produzido pelo homem no qual a norma jurídica abstrai a vontade, considerando somente o resultado fático, 
como acontece com o ato infracional, conforme artigo 228 da Constituição Federal de 1988 e artigo 103 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente) ou um ato ilícito lato sensu (toda ação ou omissão voluntária, 
culposa ou não, praticada por pessoa imputável que viole direito ou cause prejuízo a outrem), englobando 
este último os diversos tipos de atos ilícitos civis e o ato ilícito criminal – é uma categoria que pertence à 
Teoria Geral do Direito, não havendo diferença ontológica, mas sim de finalidade, entre o tratamento dado 
por cada ramo jurídico (MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do fato jurídico: plano da existência. 12. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2003. p. 217-258; DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1973. v. 1, p. 4-18). 

452Julgamento político dos chamados “crimes de responsabilidade” que são, na verdade, infrações políticas-
administrativas, visto que não são sancionados com penas de natureza criminal (arts. 29-A, §§ 2º e 3º, 52, I 
e II, 85, 86, 102, I, c, da Constituição Federal de 1988, sem prejuízo do disposto nas constituições estaduais 
e nas leis orgânicas municipais, bem como na Lei n. 1.079/1950 e no Decreto-Lei n. 201/1967, 
notadamente nos arts. 4º a 8º). 

453Embora cada ente federado possua o estatuto de seus próprios servidores públicos estatutários, não há 
divergências significativas do regramento federal contido na Lei n. 8.112/1990 (notadamente no Capítulo V 
do Título IV). Do mesmo modo, os empregados públicos possuem as causas de dispensa regidas no 
Decreto-Lei n. 5.452/1943 – Consolidação das Leis do Trabalho (notadamente no Capítulo V do Título IV). 

454É o caso da proibição de contratar com o Poder Público e dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, ainda que indiretamente, como disposto no artigo 12 da Lei n. 8.429/1992, bem como a multa 
aplicada pelo Tribunal de Contas, a teor do artigo 5º da Lei n. 10.028/2000, além daquelas previstas no 
artigo 6º da Lei n. 12.846/2013. 

455Trata-se da responsabilidade civil por ato ilícito (arts. 186 e 927 do Código Civil) que, no caso de prejuízo 
ao erário, será imprescritível (art. 37, § 5º, da Constituição Federal de 1988), bem como do importante 
regramento dos atos de improbidade administrativa (art. 37, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal de 1988 e 
Lei n. 8.429/1992), que, a despeito de sua natureza civil, define penalidades bastante gravosas aos 
condenados, como o estabelecimento de multa civil, de acordo com o artigo 12 da Lei n. 8.429/1992, além 
daquelas sanções previstas nos artigos 19 e 20 da Lei n. 12.846/2013. 

456Formadas por penas privativas de liberdade, restritivas de direito e multa (art. 32 do Código Penal). 
457cf. nota 398, supra. 
458GOMES, Luiz Flávio; BIANCHINI, Alice. Crimes de responsabilidade fiscal: Lei 10.028/00. São Paulo: 

Ed. Revista dos Tribunais, 2001. p. 32-33; BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 6. ed., 
cit., v. 5, p. 459-460. Em interessante estudo acerca do delito de corrupção no período colonial, COSTA 
(COSTA, Helena Regina Lobo da. Corrupção na história do Brasil: reflexões sobre suas origens no período 
colonial. In: DEL DEBBIO, Alessandra; MAEDA, Bruno Carneiro; AYRES, Carlos Henrique da Silva 
(Coords.). Temas de anticorrupção & compliance. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. p. 16-18) identificou 
que, apesar da gravidade das sanções impostas, que poderiam chegar até mesmo à morte, não tiveram elas o 
condão de evitar ou diminuir as práticas de corrupção no Brasil, sendo desprovidas de efeitos preventivos, o 
que somente seria alcançado com a certeza de uma punição. 
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Isso teria por consequência tanto a prevalência da esfera penal para os ataques 

mais relevantes ao bem jurídico, quanto a utilização de outras vias de proteção para os 

casos em que a exposição apurada for penalmente insignificante459. É justamente em 

relação à identificação da aplicação do princípio da insignificância a esses delitos que se 

faz necessário um aprofundamento nesse momento. 

 

4.3. A aplicação do princípio da insignificância: uma análise entre a teoria e a prática 

 

Como visto, o princípio da insignificância, conquanto seja um direito subjetivo do 

acusado de um fato penalmente reprovável que tenha exposto o bem jurídico tutelado de 

forma ínfima, tem na interpretação dos tipos incriminadores, por meio dos quais atuará 

restringindo o seu alcance, seu maior aproveitamento460. Isso decorre de uma apreciação 

dos fatos concretos, ou seja, necessitados de pena, visto que o ato de incriminação deve já 

conter uma lesão ou uma ameaça de lesão a bens jurídicos que, de forma abstrata, são 

dignos de tutela penal, isto é, merecedores de pena461. 

Por meio dessa diferenciação, deixa-se evidenciado que, para quase todas as 

figuras típicas incriminadoras, o princípio da insignificância é aplicável quando a ofensa 

for pífia, pois essa avaliação pode ocorrer com qualquer bem jurídico, o que engloba os 

                                                      
459Isso não significa que o princípio da insignificância não possa também incidir sobre essas esferas. No que 

diz respeito, por exemplo, à sua aplicação no âmbito da Lei de Improbidade Administrativa, v. LOBO 
FILHO, Fernando Rissoli; GUADANHIN, Gustavo de Carvalho. O compromisso de ajustamento de 
conduta como mecanismo de consenso em matéria de improbidade administrativa. Fórum Administrativo, 
Belo Horizonte, ano 15, n. 174, p. 27-33, ago. 2015. Sobre o tema, importante é a menção ao Enunciado n. 
14/2013 da 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal que admite que, in verbis, 
“[n]as condutas ímprobas de baixo potencial ofensivo, em que o prejuízo ao erário não ultrapasse o valor de 
R$ 1.000,00, o órgão ministerial poderá promover, sem mais providências, o arquivamento junto à 
Câmara”. No mesmo sentido, transcreve-se o Enunciado n. 34/2016, in verbis: “O combate à corrupção 
privilegiará os casos em que o prejuízo ao erário ou o enriquecimento ilícito, atualizado monetariamente, 
seja superior a vinte mil reais, tendo em vista os princípios da proporcionalidade, da eficiência e da 
utilidade. Nos casos em que o prejuízo for inferior, é admissível a promoção de arquivamento sujeita à 
homologação da 5ª Câmara, ressalvadas também as situações em que, a despeito da baixa repercussão 
patrimonial, verifique-se a ofensa significativa a princípios ou a bens de natureza imaterial merecedores de 
providências sancionatórias, no campo penal e/ou da improbidade administrativa”. 

460VICO MAÑAS, Carlo. O princípio da insignificância como excludente da tipicidade no direito penal, 
cit., p. 56. 

461cf. itens 3.3.2.2.1 e 3.3.2.2.2, supra. Nesse sentido, podem ser contrapostos os crimes de mera conduta e os 
crimes de mera desobediência, pois, enquanto naqueles há um bem jurídico tutelado, ainda que de forma 
antecipada, nestes há a tutela da própria vigência da norma, violando-se os critérios de merecimento de 
pena (cf. CINTRA, Adjair de Andrade. Aplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes que 
tutelam bens jurídicos difusos, cit., p. 55). 



132 

 

delitos contra a Administração Pública462. Ora, Toledo463, já em 1982, ao exemplificar a 

aplicação do princípio da insignificância, indicava, nesse âmbito, além do descaminho (art. 

334 do Código Penal), sua incidência no peculato (art. 312 do Código Penal), mencionando 

um caso concreto em que houve o “desvio de algumas poucas amostras de amêndoas”. 

Evidentemente que a moralidade e a probidade464 permeiam os bens jurídicos aqui 

tutelados, os quais se constituem majoritariamente em delitos pluriofensivos. Esse, 

contudo, parece ser o ponto nevrálgico de um grande descompasso entre a doutrina e a 

jurisprudência contemporâneas, visto que os tribunais superiores pátrios possuem firme 

posição no sentido de que o resguardo da “moral administrativa” tornaria inviável a 

afirmação do desinteresse estatal à sua repressão465. 

Para uma melhor avaliação, portanto, deve-se buscar mais amplos substratos e 

contraposições, o que pode ser feito em dois grandes grupos, quais sejam, os delitos 

praticados por funcionário público e aqueles cometidos por particular. 

 

4.3.1. Delitos praticados por funcionário público 

 

No primeiro grupo de delitos, a questão da moralidade é latente, pois permeia as 

próprias pessoas que movimentam os órgãos estatais. Dessa forma, pode-se destacar três 

importantes classes de delitos: a primeira, em que há uma apropriação de valores por parte 

do funcionário público, seguida da que envolve uma má gestão dos recursos públicos e, 

finalmente, a classe de delitos mais voltados à regularidade das atividades desempenhadas. 
                                                      
462NUCCI, Guilherme de Souza. op. cit., p. 1457; GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Comentários ao 

art. 289. In: REALE JÚNIOR, Miguel (Coord.). Direito penal: jurisprudência em debate. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2016. p. 626. 

463TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, cit., 1982, p. 187. O texto foi 
integralmente mantido até sua última edição, em 1994 (cf. TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios 
básicos de direito penal. 5. ed., cit., p. 133). 

464Muito embora haja sólida posição de que a moralidade é um dos elementos de aferição da probidade, mas 
não o único (cf. GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. op. cit., p. 102-104), o entendimento de 
que a moralidade é um princípio (art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988) e a improbidade 
constitui-se na sua lesão (art. 37, § 4º, da Constituição Federal de 1988) parece mais adequado ao direito 
positivo pátrio (cf. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. op. cit., p. 766; CARVALHO FILHO, José dos 
Santos. op. cit., p. 1135). 

465A matéria será melhor detalhada em seguida, mas se pode citar como exemplo a decisão STJ, 5ª Turma, 
HC 167515/SP, rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.11.2010, in DJe 06.12.2010, em que consta, in verbis: 
“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”. 
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No que diz respeito ao conjunto inicial, sobressaem-se os crimes de peculato (art. 

312 do Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317 do Código Penal). Enquanto para 

esta infração a jurisprudência mantém a posição da inaplicabilidade do princípio da 

insignificância466, algumas ponderações podem ser feitas. Assim, é forçoso verificar que já 

se admitia expressamente nas Ordenações Filipinas (Livro V, Título LXXI, § 5º) o 

recebimento de “pão, vinho, carnes, fructas, e outras cousas de comer, que entre os 

parentes e amigos se costumão dar, e receber das pessoas (sic)”. No mesmo sentido, 

Bitencourt467 e Hungria468 admitem que pequenas dádivas, notadamente por ocasião do 

Natal ou Ano Novo, são simbólicas e não configuram ataque ao bem jurídico, devendo ser 

ocasionais e não induzirem um caráter retributivo em relação ao ato de ofício469. 

Esse caráter retributivo, inclusive, protagonizou importante discussão por ocasião 

do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da ação penal conhecida por 

“Mensalão”470, acerca da flexibilização do entendimento sobre a necessidade de a 

vantagem indevida estar correlacionada à prática, ainda que potencial, do ato de ofício a 

ser praticado pelo funcionário público, conforme redação própria de seu delito congênere, 

a corrupção ativa (art. 333 do Código Penal)471. Nesse ponto, deve-se mencionar que, no 

Direito Espanhol, existe a incriminação da denominada “corrupção de facilitação” (art. 422 

do Código Penal)472, a qual justamente desvincula a entrega da dádiva e a prática concreta 

de um ato funcional de ofício. Ao revés, esse tipo associa o recebimento da vantagem ao 

                                                      
466STJ, 5ª Turma, HC 8357/GO, rel. Min. Edson Vidigal, j. 15.04.1999, in DJ 25.10.1999, p. 99; STJ, 5ª 

Turma, REsp 1060082/PR, rel. Min. Jorge Mussi, j. 17.06.2010, in DJe 28.06.2010; STJ, 5ª Turma, AgRg 
no AREsp 572572/PR, rel. Min. Jorge Mussi, j. 08.03.2016, in DJe 16.03.2016; STJ, 6ª Turma, HC 
50863/PE, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 04.04.2006, in DJ 26.06.2006, p. 216; STJ, 6ª Turma, AgRg 
no AREsp 648194/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 03.03.2016, in DJe 14.03.2016. 

467BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 6. ed., cit., v. 5, p. 116-117. 
468HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal, cit., v. 9, p. 370-371. 
469ALMEIDA, Fernando Henrique Mendes de. Dos crimes contra a administração pública. São Paulo: Ed. 

Revista dos Tribunais, 1955. p. 84-85; SOUZA, Luciano Anderson de. Corrupção: novos desafios jurídico-
penais em torno de um antigo grave problema. In: PASCHOAL, Janaína Conceição; SILVEIRA, Renato de 
Mello Jorge (Coords.). Livro homenagem a Miguel Reale Júnior. Rio de Janeiro: GZ, 2014. p. 349-351. 

470STF, Pleno, AP 470/MG, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 17.12.2012, in DJe 22.04.2013. 
471SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Reflexões pontuais sobre a interpretação do crime de corrupção 

no Brasil à luz da APN 470/MG. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 102, n. 933, p. 47-59, jul. 2013; 
QUANDT, Gustavo de Oliveira. Algumas considerações sobre os crimes de corrupção ativa e passiva: a 
propósito do julgamento do “Mensalão” (APn 470 do STF). Revista Brasileira de Ciências Criminais, São 
Paulo, v. 22, n. 106, p. 200-211, jan./fev. 2014. 

472O texto legal espanhol assim retrata, in verbis: “La autoridad o funcionario público que, en provecho 
propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos 
en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y suspensión 
de empleo y cargo público de uno a tres años.” (Em tradução livre: “A autoridade ou o funcionário público 
que, em proveito próprio ou de terceiro, admitir, pessoalmente ou por interposta pessoa, dádiva ou presente 
que lhe forem oferecidos em razão de seu cargo ou função, incorrerá na pena de prisão de seis meses a um 
ano e suspensão de emprego ou cargo público de um a três anos.”) 
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próprio status do funcionário público, dando margem a que seja considerado um 

verdadeiro crime de perigo abstrato, cujo intuito seria a proteção da imagem do Estado e a 

preservação da confiança pública na lisura de seus funcionários, cujo ânimo poderia ser 

influenciado. Assim, já criticado em seu país de origem, fica a advertência de Salvador 

Netto473 acerca da necessária cautela para que eventual criminalização permita a exclusão 

de condutas insignificantes ou já arraigadas na cultura brasileira. 

Claro que o reconhecimento da insignificância não afasta o caráter antiético da 

conduta do funcionário público, o qual pode sofrer punições disciplinares474. O próprio 

Código de Conduta da Alta Administração Federal veda a aceitação de presentes, 

ressalvados aqueles recebidos de autoridades estrangeiras, quando houver reciprocidade, 

mas não considera presentes os brindes sem valor comercial e aqueles distribuídos por 

entidades de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação de eventos 

especiais ou datas comemorativas, com valor inferior a R$ 100,00 (art. 9º).  

Quanto ao crime de peculato, é ele a principal sede do entendimento 

jurisprudencial amplamente majoritário de que a tutela do aspecto moral da Administração 

Pública não admite a aplicação do princípio da insignificância475. 

A doutrina, porém, oferece importantes exemplos de sua admissibilidade. Costa 

Júnior476 indica que não se configuraria conduta punível do peculato apropriação (art. 312, 

caput, 1ª parte, do Código Penal) o caso do funcionário público que precisa se valer de 

pequenas quantias de dinheiro público por ele recebidas para enfrentar despesas de 

manutenção ou de condução quando a serviço do Estado, se posteriormente reembolsar o 

recurso. No peculato furto (art. 312, § 1º, do Código Penal), Bitencourt477 sustenta que não 

haveria ilícito penal, mas somente ato passível de repreensão disciplinar, se houver a 

utilização de bens de sua repartição para decorar um ambiente de uma festa. Vale dizer que 

                                                      
473SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Breves anotações sobre os crimes de corrupção passiva e corrupção 

privada na legislação penal espanhola. In: PASCHOAL, Janaína Conceição; SILVEIRA, Renato de Mello 
Jorge (Coords.). Livro homenagem a Miguel Reale Júnior. Rio de Janeiro: GZ, 2014. p. 10-11 e 16. 

474NUCCI, Guilherme de Souza. op. cit., p. 1398. 
475STF, 2ª Turma, HC 104787/RJ, rel. Min. Ayres Britto, j. 26.10.2010, in DJe 18.02.2011; STF, 2ª Turma, 

HC 104820/SP, rel. Min. Ayres Britto, j. 07.12.2010, in DJe 08.06.2011; STF, 1ª Turma, HC 108168/PE, 
rel. Min. Roberto Barroso, j. 19.08.2014, in DJe 03.09.2014; STF, 2ª Turma, HC 128109/MG, rel. Min. 
Teori Zavascki, j. 08.09.2015, in DJe 23.09.2015; STJ, 5ª Turma, RHC 51356/SC, rel. Min. Felix Fischer, j. 
03.02.2015, in DJe 18.02.2015; STJ, 6ª Turma, HC 50863/PE, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 
04.04.2006, in DJ 26.06.2006, p. 216. 

476COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Comentários ao Código Penal. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 988. 
477BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 6. ed., cit., v. 5, p. 48. 
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mesmo o natimorto Código Penal de 1969, ao prever o peculato de uso (art. 350), excluía 

expressamente do âmbito de sua incidência as coisas infungíveis de pequeno valor. 

Essas reflexões, de fato, levaram a uma flexibilização do entendimento do 

Supremo Tribunal Federal, onde é possível encontrar importantes aplicações: (i) não 

devolução de um fogão, avaliado em R$ 455,00, em que o próprio superior hierárquico 

aconselhou a sua retenção como forma de ressarcimento pelas benfeitorias feitas pelo réu 

no imóvel funcional478; (ii) apropriação de cinco diárias de pernoite, mediante rasura no 

livro de controle de fichas de hospedagem, totalizando R$ 75,00479; (iii) envolvendo 

luminárias de alumínio em desuso e fios de cobre avaliados no total em R$ 130,00480; (iv) 

acerca de farol de milha de motocicleta sob custódia, avaliado em R$ 13,00481. O próprio 

Superior Tribunal de Justiça admitiu excepcionar seu entendimento diante de um caso 

envolvendo vale-alimentação no valor de R$ 15,00482. 

Na segunda classe de delitos identificada, notadamente quanto aos crimes contra 

as finanças públicas, também a doutrina entende ser possível a configuração do princípio 

da insignificância no delito de contratação de operação de crédito (art. 359-A do Código 

Penal) ao se ultrapassar em pouca monta o limite estabelecido em lei ou em resolução do 

Senado Federal483. De forma mais direta, a própria previsão legal do crime de ordenação de 

despesa não autorizada (art. 359-D do Código Penal), norma penal em branco que remete 

aos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade 

Fiscal), já indica que a lei de diretrizes orçamentárias irá dispor sobre a despesa 

considerada irrelevante (art. 16, § 3º). 

Quanto à regularidade das atividades desempenhadas, é interessante o exemplo do 

crime de abandono de função (art. 323 do Código Penal). Nele, Bitencourt484 realça que a 

ausência deve ser por tempo razoável para caracterizar um descaso ou o ânimo de se 

afastar do cargo, caso contrário haveria simples falta disciplinar. Em sentido semelhante, 

tratando-se do delito de abandono de posto (art. 195 do Código Penal Militar), o Supremo 

Tribunal Federal, também excepcionando sua posição fundamental, aplicou o princípio da 

                                                      
478STF, 1ª Turma, HC 87478/PA, rel. Min. Eros Grau, j. 29.08.2006, in DJ 23.02.2007, p. 25. 
479STF, 1ª Turma, HC 92634/PE, rel. Min Cármen Lúcia, j. 27.11.2007, in DJe 15.02.2008. 
480STF, 2ª Turma, HC 107370/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.04.2011, in DJe 22.06.2011. 
481STF, 2ª Turma, HC 112388/SP, rel. p/acórdão Min. Cezar Peluso, j. 21.08.2012, in DJe 14.09.2012. 
482STJ, 6ª Turma, HC 246885/SP, rel. p/acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, j. 24.04.2014, in DJe 

04.08.2014. 
483GOMES, Luiz Flávio; BIANCHINI, Alice. Crimes de responsabilidade fiscal: Lei 10.028/00, cit., p. 43. 
484BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 6. ed., cit., v. 5, p. 170. 
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insignificância a casos envolvendo militares que se ausentaram da unidade seja para fazer 

um lanche em estabelecimento comercial485, seja para atender emergência médica 

envolvendo o filho recém-operado da extração total do rim486. 

Por fim, tratando-se de legislação especial que permeia as três classes acima 

apontadas, nos chamados crimes de prefeitos (Decreto-Lei n. 201/1967) continua o 

predomínio, nos tribunais superiores, da inaplicabilidade do princípio da insignificância487, 

mas, mesmo assim, ainda é possível encontrar julgados que o admitam, o que inclui a 

primeira decisão da Suprema Corte a tratar da aplicação do princípio da insignificância nos 

delitos contra a Administração Pública, referente à contratação isolada de mão de obra de 

gari por período diminuto e sem concurso público488, bem como um julgado mais recente, 

acerca do uso de máquinas e caminhões da municipalidade para efetuar terraplanagem no 

terreno da residência do prefeito, cujo valor totalizaria R$ 70,00, posteriormente diminuído 

para R$ 40,00 pela legislação local489. 

 

4.3.2. Delitos praticados por particular 

 

Nesse segundo grupo de delitos, também se pode apontar três classes com 

características distintas de prevalência da tutela penal: a regularidade das atividades 

desempenhadas, o comércio de produtos no território nacional e a arrecadação de tributos. 

Assim, no primeiro gênero assinalado há importantes exemplos, a começar pelo 

desacato (art. 331 do Código Penal). A doutrina490 identifica que, se o funcionário público, 

em virtude de suas atribuições, leva em consideração o estado anímico do agressor e não se 

sente ofendido, como um delegado que atende a uma vítima de um delito que acaba de 

ocorrer, não haveria ataque razoável ao bem jurídico, aplicando-se o instituto penal.  

                                                      
485STF, 2ª Turma, HC 94931/PR, rel. Min. Ellen Gracie, j. 07.10.2008, in DJe 14.11.2008. 
486STF, 2ª Turma, HC 92910/RJ, rel. Min. Celso de Mello, j. 20.11.2007, in DJe 04.04.2011. 
487STF, 1ª Turma, HC 85184/RS, rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.03.2005, in DJ 08.04.2005, p. 26 (peculato 

de uso, art. 1º, II); STF, 1ª Turma, HC 88941/AL, rel. Min. Marco Aurélio, j. 19.08.2008, in DJe 
24.10.2008 (peculato de uso, art. 1º, II); STJ, 5ª Turma, REsp 769317/AL, rel. Min. Gilson Dipp, j. 
07.03.2006, in DJ 27.03.2006, p. 324 (peculato de uso, art. 1º, II); STJ, 6ª Turma, HC 248440/BA, rel. Min. 
Nefi Cordeiro, j. 09.08.2016, in DJe 23.08.2016 (ordenação de despesas, art. 1º, V). 

488STF, 2ª Turma, HC 77003/PE, rel. Min. Marco Aurélio, j. 16.06.1998, in DJ 11.09.1998, p. 5. 
489STF, 2ª Turma, HC 104286/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.05.2011, in DJe 20.05.2011. 
490NUCCI, Guilherme de Souza. op. cit., p. 1442; BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 

6. ed., cit., v. 5, p. 223-224. 
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No crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), ainda que em transação 

comercial internacional (art. 337-B do Código Penal) ou na modalidade específica de 

corrupção ativa de testemunha ou de servidores judiciais (art. 343 do Código Penal), 

Bitencourt491 defende que a conduta não pode ser aferida em função da importância 

abstrata do bem jurídico atingido, mas sim em relação ao grau de intensidade concreta de 

seus resultados, não se podendo afirmar que toda dádiva ou presente venha a configurar 

corrupção, aplicando-se o princípio da insignificância para os casos em que for reduzida 

essa intensidade concreta. Por seu turno, não compartilha o Judiciário desse mesmo 

entendimento492. 

Também no falso testemunho ou falsa perícia (art. 342 do Código Penal) não 

atingiria de forma relevante o bem jurídico uma inverdade que, ultrapassada a seara do 

crime impossível, pouco resultado tenha trazido ou que tenha sido já rechaçada pela 

própria realidade dos fatos493. No que diz respeito ao delito de denunciação caluniosa (art. 

339 do Código Penal), Nucci494, de forma minoritária495, entende possível a aplicação do 

princípio da insignificância se a autoridade policial, nos primeiros passos da investigação, 

mas antes de instaurado o inquérito policial, chegar à conclusão de que é infundado o que 

foi noticiado. 

Com relação ao segundo grupo, aponta-se para o crime de contrabando 

(genericamente previsto no art. 334-A do Código Penal) e congêneres. Nele, Nucci496 

admite a aplicação do princípio da insignificância se não for afetado bem de interesse 

nacional, como é exemplo a importação de gasolina sem autorização497 e de veículo 

                                                      
491BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 6. ed., cit., v. 5, p. 245, 297 e 349. 
492Em famoso arrazoado da Suprema Corte (STF, 1ª Turma, HC 89832 AgR/SP, rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, j. 24.10.2006 in DJ 17.11.2006, p. 51), negou-se a aplicação do princípio da insignificância ao 
delito em questão não por se considerar que o bem jurídico tutelado transbordasse a questão patrimonial, 
mas em virtude de que o baixo valor oferecido seria apto a que o funcionário público se sentisse humilhado, 
acarretando um possível concurso formal entre a corrupção ativa e o desacato. Para uma crítica bem 
fundada do acórdão e sua relação com o aspecto cultural da corrupção no país, v. RODRIGUEZ, Victor 
Gabriel. Comentários ao art. 347. In: REALE JÚNIOR, Miguel (Coord.). Direito penal: jurisprudência em 
debate. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 790-793. 

493NUCCI, Guilherme de Souza. op. cit., p. 1504. 
494Id. Ibid., p. 1484. 
495Em sentido contrário, v. HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal, cit., v. 9, p. 461; 

NORONHA, Edgard Magalhães. Direito penal, cit., v. 4, p. 368-369; STOCO, Rui; STOCO, Tatiana de O. 
Art. 339. In: FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui (Coords.). Código Penal e sua interpretação: doutrina 
e jurisprudência. 8. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2007. p. 1654. 

496NUCCI, Guilherme de Souza. op. cit., p. 1457-1458. 
497STF, 1ª Turma, HC 116242/RR, rel. Min. Luiz Fux, j. 03.09.2013, in DJe 17.09.2013; STJ, 5ª Turma, 

AgRg no REsp 1278732/RR, rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 18.12.2012, in DJe 01.02.2013; STJ, 5ª 
Turma, AgRg no REsp 348408/RR, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.02.2014, in DJe 24.02.2014. 
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usado498. Do mesmo modo, os tribunais superiores não o admitem para armas de fogo499, 

cigarros500, sementes501, medicamentos502 e drogas503, pois seriam crimes de perigo 

abstrato que atingem a segurança pública e a saúde pública.  

Vale lembrar, contudo, que para muitos dos bens jurídicos protegidos por esses 

delitos, os tribunais superiores aplicaram o instituto em questão. Assim, a importação de 

medicamento sem registro504 ou mesmo a posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da 

Lei n. 11.343/2006), tutelando o mesmo bem jurídico do tráfico de entorpecentes e 

configurando-se, igualmente, um crime de perigo abstrato505 já se admitiu a incidência do 

princípio (atualmente, a orientação é pela não aplicação)506. Do mesmo modo, o porte de 

uma única munição de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003) recentemente fez com 

que se flexibilizasse o entendimento dominante507. 

                                                      
498STF, 2ª Turma, HC 114315/RS, rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2015, in DJe 01.02.2016. 
499Em relação ao delito do art. 18 da Lei nº 10.826/2003, tem-se: STF, 1ª Turma, HC 97777/MS, rel. Min. 

Ricardo Lewandowski, j. 26.10.2010, in DJe 22.11.2010; STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1279601/RS, rel. 
Min. Jorge Mussi, j. 20.10.2015, in DJe 27.10.2015. Vale notar que, mesmo diante de simulacro de arma de 
fogo (arma de pressão), configurando o delito genérico do contrabando (atual art. 334-A do Código Penal), 
não se aceita a sua aplicação, cf. STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1427793/RS, rel. Min. Felix Fischer, j. 
16.02.2016, in DJe 24.02.2016; STJ, 6ª Turma, REsp 1427796/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura, j. 14.10.2014, in DJe 29.10.2014. 

500STF, 1ª Turma, HC 129382/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 23.08.2016, in DJe 16.09.2016; STF, 2ª Turma, HC 
131205/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06.09.2016, in DJe 22.09.2016, STF, 2ª Turma, HC 110964/SC, 
rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07.02.2012, in DJe 02.04.2012; STJ, 3ª Seção, Rcl 10776/PR, rel. Min. Nefi 
Cordeiro, j. 24.08.2016, in DJe 29.08.2016; STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 517207/PR, j. 15.09.2016, in 
DJe 21.09.2016; STJ, 6ª Turma, AgRg no REsp 1588190/RS, j. 02.06.2016, in DJe 16.06.2016. 

501STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 520289/PR, rel. Min. Laurita Vaz, j. 26.08.2014, in DJe 02.09.2014; STJ, 
6ª Turma, AgRg no REsp 1212838/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 19.03.2013, in DJe 
26.03.2013; STJ, 6ª Turma, AgRg no AREsp 509128/PR, rel. Min. Ericson Maranho, j. 08.03.2016, in DJe 
21.03.2016. 

502Trata-se do delito tipificado no art. 273, § 1º-B, do Código Penal, destacando-se: STF, 2ª Turma, HC 
133234/PR, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 10.05.2016, in DJe 23.05.2016; STJ, 5ª Turma, RHC 31352/RS, rel. 
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.04.2013, in DJe 18.04.2013; STJ, 6ª Turma, AgRg no REsp 
1389698/PR, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 02.12.2015, in DJe 15.12.2015. 

503Atualmente previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, podendo-se apontar: STF, 1ª Turma, HC 82324/SP, 
rel. Min. Moreira Alves, j. 15.10.2002, in DJ 22.11.2002, p. 68; STF, 1ª Turma, HC 87319/PE, rel. Min. 
Marco Aurélio, j. 07.11.2006, in DJ 15.12.2006, p. 95; STF, 1ª Turma, HC 88820/PE, rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, j. 05.12.2006, in DJ 19.12.2006, p. 41; STJ, 5ª Turma, HC 336795/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 
15.09.2016, in DJe 21.09.2016; STJ, 6ª Turma, HC 135508/ES, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 
07.06.2016, in DJe 21.06.2016. 

504STJ, 5ª Turma, REsp 1346413/PR, rel. p/acórdão Min. Marilza Maynard, j. 23.04.2013, in DJe 23.05.2013. 
505GRECO FILHO, Vicente. Tóxicos: prevenção – repressão, cit., p. 157. 
506STF, 2ª Turma, HC 92961/SP, rel. Min. Eros Grau, j. 11.12.2007, in DJe 22.02.2008; STF, 2ª Turma, HC 

97131/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. 10.08.2010, in DJe 27.08.2010. Na ocasião, tratou-se de conduta 
realizada em ambiente castrense, questão que vinha tendo aceitação no âmbito da 2ª Turma da Suprema 
Corte, mas que fora posteriormente decidida em Plenário pela impossibilidade, cf. STF, Pleno, HC 
103684/DF, rel. Min. Ayres Britto, j. 21.10.2010, in DJe 13.04.2011; STF, Pleno, HC 94685/CE, rel. Min. 
Ellen Gracie, j. 11.11.2010, in DJe 12.04.2011. 

507STF, 2ª Turma, HC 133984/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17.05.2016, in DJe 02.06.2016. 
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Por fim, nos delitos que envolvem a arrecadação de tributos, diferentemente do 

que foi até o momento visto, há uma grande aceitação jurisprudencial acerca da 

aplicabilidade do princípio da insignificância, muito embora sejam encontradas críticas no 

sentido de que, verdadeiramente, estar-se-ia diante da aplicação do princípio da 

oportunidade508. 

Dessa forma, no delito de descaminho (art. 334 do Código Penal), a questão do 

patamar da insignificância foi sempre a tônica das discussões, notadamente a partir do 

momento em que passaram a ser editadas normas acerca dos valores em que não haveria 

inscrição em dívida ativa ou não haveria execução fiscal509. Ora, em linhas gerais, por 

força da Lei n. 9.469/1997, utilizava-se o valor de R$ 1.000,00, visto que era o limite em 

que se dispensava a propositura de ação de cobrança de crédito pela Fazenda Pública (art. 

1º). Esse patamar foi elevado para R$ 2.500,00, com o advento da Lei n. 10.522/2002 (art. 

20), posteriormente alterado, pela Lei n. 11.033/2004, para R$ 10.000,00. Esse salto fez 

com que alguns julgados, de forma minoritária, deixassem de considerar como parâmetro o 

limite para o ajuizamento da execução fiscal (art. 20) para adotar o valor da extinção do 

crédito fiscal, estipulado em R$ 100,00 (art. 18, § 1º)510. Atual orientação do Supremo 

Tribunal Federal511 de se aplicar o limite de R$ 20.000,00 vem sofrendo duras críticas, 

como a de Nucci512, que salienta não se poder confundir política fiscal com política 

criminal, e do próprio Superior Tribunal de Justiça513, inadmitindo os efeitos penais da 

mudança de R$ 10.000,00 para R$ 20.000,00 por meio de norma infralegal (Portaria n. 

75/2012 do Ministério da Fazenda). 

Pelas mesmas razões, não há maiores discussões acerca da admissibilidade do 

princípio da insignificância para os delitos tipificados na Lei n. 8.137/1990514, embora no 

                                                      
508CINTRA, Adjair de Andrade. Aplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes que tutelam bens 

jurídicos difusos, cit., p. 92. 
509BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal. 6. ed., cit., v. 5, p. 272; BALTAZAR JUNIOR, 

José Paulo. Crimes federais, cit., p. 362. É pioneira na Suprema Corte a decisão STF, 1ª Turma, AI 559904 
QO/RS, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 07.06.2005, in DJ 26.08.2005, p. 26. 

510Como ilustra a decisão do STJ, 5ª Turma, REsp 685135/PR, rel. Min. Felix Fisher, j. 15.03.2005, in DJ 
02.05.2005, p. 401. 

511STF, 1ª Turma, HC 120617/PR, rel. Min. Rosa Weber, j. 04.02.2014, in DJe 20.02.2014; STF, 2ª Turma, 
HC 121408/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 13.05.2014, in DJe 25.09.2014 

512NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado, cit., p. 1450. 
513STJ, 3ª Seção, REsp 1112748/TO, rel. Min. Felix Fischer, j. 09.09.2009 in DJe 13.10.2009; STJ, 3ª Seção, 

REsp 1393317/PR, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.11.2014 in DJe 02.12.2014; STJ, 3ª Seção, EREsp 
1533017/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 24.08.2016 in DJe 31.08.2016. 

514STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 625888/SP, rel. Min. Felix Fisher, j. 15.09.2015, in DJe 22.09.2015; STJ, 
6ª Turma, REsp 1306425/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.06.2014, in DJe 01.07.2014. 
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referido diploma legal concentrem-se os debates acerca da necessidade do lançamento 

definitivo do tributo para a sua configuração (Súmula Vinculante n. 24 do Supremo 

Tribunal Federal). 

Entretanto, dentro dessa mesma classe de delitos, há uma importante variação nos 

tribunais superiores ao tratar da arrecadação de contribuições previdenciárias, englobando 

os delitos de apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do Código Penal) e de 

sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A do Código Penal). Em ambos os 

delitos, há aceitação da aplicação do instituto pelo Superior Tribunal de Justiça515, mas 

uma maior relutância pelo Supremo Tribunal Federal516, em virtude da 

supraindividualidade do bem jurídico tutelado. A referida divergência, entretanto, deixa de 

subsistir no que diz respeito ao delito de estelionato em detrimento de entidade pública 

(art. 171, § 3º, do Código Penal), visto que, ainda que não se trate de arrecadação, mas 

tendo o patrimônio estatal como o bem jurídico tutelado, prevalece na jurisprudência a 

inaplicabilidade do princípio da insignificância, notadamente por ser um crime 

pluriofensivo517. 

Na doutrina, critica-se o tratamento diferenciado dado pela Suprema Corte a esses 

delitos, notadamente em virtude da ampla aceitação do princípio para aqueles de 

sonegação fiscal518. Além disso, censura-se a previsão de uma espécie de perdão judicial se 

o valor devido for inferior ao mínimo estabelecido para o ajuizamento de execuções fiscais 

(art. 168-A, § 3º, II, e art. 337-A, § 2º, II, respectivamente), visto que seria caso típico de 

insignificância na matéria e pressuporia a condenação da pessoa para sua aplicação519. 

                                                      
515Em relação ao artigo 168-A, tem-se: STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1241697/PR, rel. Min. Laurita Vaz, j. 

06.08.2013, in DJe 13.08.2013; STJ, 6ª Turma, AgRg no REsp 1389169/MG, rel. Min. Maria Thereza de 
Assis Moura, j. 24.10.2013, in DJe 04.11.2013. No que diz respeito ao art. 337-A, pode-se apontar: STJ, 5ª 
Turma, AgRg no REsp 1348074/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.08.2014, in DJe 26.08.2014; STJ, 6ª 
Turma, AgRg no REsp 1350606/RS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15.03.2016, in DJe 28.03.2016. 

516Quanto ao art. 168-A, destaca-se: STF, 1ª Turma, HC 98021/SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 
22.06.2010, in DJe 13.08.2010; STF, 1ª Turma, HC 102550/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2011, in DJe 
08.11.2011; STF, 1ª Turma, HC 110124/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14.02.2012, in DJe 16.03.2012; 
STF, 2ª Turma, HC 107331/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28.05.2013, in DJe 12.06.2013; STF, 2ª 
Turma, RHC 117095/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27.08.2013, in DJe 13.09.2013. Não foram 
encontrados julgados específicos do artigo 337-A, mas a argumentação utilizada é a ele estendida. 

517Bastante relevante é a decisão do STF, 1ª Turma, HC 111918/DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. 29.05.2012, in 
DJe 22.06.2012, e, mais recentemente, STF, 1ª Turma, HC 108352/RS, rel. Min. Marco Aurélio, j. 
10.11.2015, in DJe 25.11.2015. No mesmo sentido, v. STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 463149/RJ, rel. 
Min. Regina Helena Costa, j. 05.06.2014, in DJe 10.06.2014; STJ, 6ª Turma, AgRg no REsp 1363750/RS, 
rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05.08.2014, in DJe 19.08.2014. 

518BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. op. cit., p. 134. 
519GOMES, Luiz Flávio. Lei nº 9.983/00, de 14.07.00: crimes previdenciários, perdão judicial, extinção da 

punibilidade pelo pagamento e princípio da insignificância. IOB – Repertório de Jurisprudência: civil, 
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4.3.3. Análise crítica: um necessário retorno ao sistema penal 

 

O estudo em conjunto e estruturado das decisões dos tribunais superiores 

cotejadas com os principais posicionamentos doutrinários permite algumas reflexões sobre 

o tratamento dado à aplicação do princípio da insignificância aos delitos contra a 

Administração Pública. 

Como indicado, centraliza-se a discussão na pluriofensividade desses 

comportamentos, destacando-se a necessidade de preservação da moralidade 

administrativa como a maior resistência em sua aceitação. Isso fica evidente quando 

verificado que, dentre as diversas classes de delitos identificadas, apenas diante da 

arrecadação tributária pouco se titubeia na aplicação do instituto. Entretanto, mesmo nesse 

caso, estar-se-ia, verdadeiramente, diante do princípio da insignificância?  

Uma análise mais acurada indica uma resposta negativa. Como aponta Bottini520, 

a utilização do patamar mínimo para o processo de execução fiscal como critério de 

aplicação do princípio da insignificância gera significativa distorção em comparação com 

sua aplicação aos delitos patrimoniais comuns. Em verdade, não há realmente sentido em 

submeter uma pessoa a um processo criminal pela falta de recolhimento de um tributo que 

não seria sequer cobrado no âmbito administrativo. Contudo, a fixação de valores para a 

cobrança das dívidas perante a Fazenda Pública leva em consideração os custos 

processuais para sua persecução, ou seja, razões de ordem pragmática que em nada se 

relacionam com a avaliação de agressão ao bem jurídico tutelado, pois, ante a realidade 

brasileira, costumam ser valores expressivos. Dessa forma, a única conclusão que pode ser 

extraída dentro de um sistema penal é que, tratando-se de um montante relevante, 

significativo, mas que, em virtude dos custos processuais, não seria exigido pela 

Administração Pública, estar-se-ia diante não do princípio da insignificância, mas da 

indevida avaliação da própria subsidiariedade do Direito Penal. Não é, portanto, um 

critério de necessidade da pena que está sendo cotejado, mas sim do próprio merecimento 

                                                                                                                                                                 
processual, penal e comercial, São Paulo, n. 2, p. 40, jan. 2001; STOCO, Rui. Princípio da insignificância 
nos crimes contra a ordem tributária. Boletim do Instituto Manoel Pedro Pimentel, São Paulo, v. 4, n. 18, p. 
13-16, 2001; NUCCI, Guilherme de Souza. op. cit., p. 1471. É importante notar, contudo, posicionamento 
contrário, fundado na Súmula n. 18 do Superior Tribunal de Justiça, de que, sendo a sentença concessiva do 
perdão judicial declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório, não 
haveria necessidade de prévia condenação penal, podendo ser prolatada logo quando do juízo de 
admissibilidade da denúncia (cf. BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. op. cit., p. 137). 

520BOTTINI, Pierpaolo Cruz. A confusa exegese do princípio da insignificância, cit., p. 248-249. 
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de pena, no âmbito da antijuridicidade, em que se baliza a lesividade ao bem jurídico 

tutelado e as finalidades de prevenção geral da pena. 

Ultrapassado esse ponto, deve a necessidade de preservação da moralidade 

administrativa constituir óbice determinante à aplicação do instituto? Tanto não parece ser 

este o caminho correto a ser trilhado que nem mesmo os tribunais superiores, como 

fartamente exemplificado, puderam manter a rigidez de sua premissa, invocando a 

necessidade de flexibilização do entendimento ante as circunstâncias do caso concreto. 

Mas o que seria o princípio da insignificância senão justamente a diminuição do âmbito de 

incidência da norma incriminadora ante o caso concreto? 

Decerto que as discussões jurisprudenciais muitas das vezes centram-se na 

inadmissibilidade do instituto ante a reprovabilidade (abstrata) da conduta e a configuração 

do crime como de perigo abstrato. Contudo, essa controvérsia não é própria do princípio da 

insignificância, que atinge a necessidade da pena ante o resultado jurídico efetivamente 

produzido no bem jurídico tutelado. Justifica também ela um momento anterior, da 

antijuridicidade, debatendo-se o critério político-criminal do merecimento de pena, a 

exemplo do que se verificou quando do estudo dos requisitos exigidos pelo Supremo 

Tribunal Federal (HC 84.412/SP)521. Admitida a gravidade do comportamento em face do 

bem jurídico é que se autoriza avaliar, no âmbito da culpabilidade, as suas consequências 

concretas, tendo-se em vista o critério político-criminal da necessidade da pena. Assim, se 

nem em todas as vezes em que foi negada a aplicação do princípio da insignificância, os 

tribunais superiores superaram o primeiro questionamento, invariavelmente ponderaram o 

segundo nas ocasiões em que o consagraram, o que indica a necessidade de se inserir o 

instituto dentro de um sistema penal racional e apto a oferecer soluções práticas. 

Não se pode olvidar, por seu turno, que, mesmo sendo a moralidade da 

Administração Pública um bem jurídico difuso e contemporaneamente alvo de intensas 

cobranças para seu fortalecimento e mudança da cultura popular pátria, não é esta uma 

barreira intransponível ao princípio. Ora, não podendo um bem jurídico, qualquer que seja, 

ser tutelado como um fim em si mesmo, mas em decorrência de sua relação com o ser 

humano, sua supraindividualidade, isoladamente valorada, por inverso, o tornaria mais 

apto do que outro individual à consideração de que teria sido exposto minimamente a 

perigo, visto que atingiria apenas indiretamente cada pessoa individualmente 

                                                      
521cf. itens 3.1 e 3.4, supra. 
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considerada522. Essa solução nada mais faz do que buscar colocar o indivíduo como 

protagonista do contexto social, deslegitimando formas paternalistas de intervenção penal 

em situações nas quais não se verifique uma violação relevante ao bem jurídico tutelado, o 

que implica melhor delinear os limites da intervenção penal na tutela de bens jurídicos 

difusos e coletivos523. 

Outro aspecto dentro da questão de um bem jurídico difuso e igualmente ínsito à 

chamada sociedade de risco deve ser enfrentado. Trata-se dos chamados “delitos de 

acumulação”, isto é, aqueles que, individualmente considerados, não representam perigo 

especialmente relevante de ofensa ao bem jurídico, mas que, dentro de um conjunto de 

infrações, com base no princípio da precaução (“e se todos fizessem o mesmo?”524), são 

tidos por nocivos, o que legitimaria o afastamento do princípio da insignificância. A 

questão é delicada e controversa525, mas a razão parece estar com Bechara526 e Souza527, 

que alertam para o fato de que a incriminação dessas condutas carentes de ofensividade 

concreta possa ser subterfúgio para a eficiência social de determinadas funções, exaltando-

se o desvalor da ação e punindo-se a infração de um dever, visto que, além de não se 

identificar a lesividade do comportamento individual, violar-se-iam os princípios da 

proporcionalidade e da culpabilidade. Isso ocorreria seja quanto a condutas de pessoas 

                                                      
522CINTRA, Adjair de Andrade. op. cit., p. 110-112. Nessa seara, os melhores exemplos são encontrados nos 

delitos contra o meio ambiente (v. COSTA, Helena Regina Lobo da. Proteção penal ambiental: viabilidade 
– efetividade – tutela por outros ramos do Direito, cit., p. 18-32). Assim, significativa é a decisão do 
Supremo Tribunal Federal que considerou insignificante dano de 0,0652 hectare em unidade de 
conservação (art. 40 da Lei n. 9.605/1998), estimado em R$ 130,04, cf. STF, Pleno, AP 439/SP, rel. Min. 
Marco Aurélio, j. 12.06.2008, in DJe 13.02.2009. Mais recentemente, a Suprema Corte também considerou 
ínfima a pesca de doze camarões com rede de pesca imprópria (art. 34, parágrafo único, II, da Lei n. 
9.605/1998 c.c. Portaria n. 84/2002 do IBAMA), cf. STF, 2ª Turma, HC 112563/SC, rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, j. 21.08.2012, in DJe 10.12.2012; bem como pesca unidade de conservação (art. 34, caput, 
da Lei n. 9.605/1998 c.c. art. 1º, § 1º, da Portaria nº 35/1988 da SUDEPE) de forma artesanal, sem que se 
tenha fisgado nenhum peixe, cf. STF, 2ª Turma, Inq 3788/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 01.03.2016, in 
DJe 14.06.2016. 

523BECHARA, Ana Elisa Liberatore. Bem jurídico-penal, cit., p. 64-68 e 119. 
524O questionamento “what if everybody did it?” foi cunhado em 1984 por Feinberg (FEINBERG, Joel. The 

moral limits of the criminal law: harm to others. New York: Oxford University Press, 1984. v. 1, p. 225-
226), embora a denominação “delitos de acumulação” (Kumulationdelikt) tenha sido empregada pela 
primeira vez em 1986 por Kuhlen (cf. BECHARA, Ana Elisa Liberatore. Bem jurídico-penal, cit., p. 247). 

525Há quem defenda que a aplicação do princípio da insignificância somente teria cabimento se a reiteração 
da conduta, nos mesmos moldes e na mesma intensidade, não vier a causar uma lesão significativa ao bem 
jurídico (cf. CINTRA, Adjair de Andrade. op. cit., p. 117). 

526BECHARA, Ana Elisa Liberatore. Bem jurídico-penal, cit., p. 251-254. 
527SOUZA, Luciano Anderson de. Direito penal econômico: fundamentos, limites e alternativas, cit., p. 118-

121. O autor ainda destaca que nem mesmo a fundamentação filosófico moral da questão, conhecida por 
free-rider ou free-loader, referindo-se ao comportamento egoístico do viajante que, a despeito da 
honestidade dos demais, embarca em um trem sem pagar a sua passagem, seria suficiente para justificar a 
questão, pois, no fundo, ele não despreza a norma ou o interesse protegido, mas apenas procura uma 
vantagem econômica para si.  
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distintas, pois se introduziria um concurso objetivo ou involuntário de agentes, o que 

deveria ficar restrito à tutela administrativa, seja em face de condutas reiteradas de um 

mesmo agente, pois não se estaria diante de um delito cumulativo, mas de uma causalidade 

cumulativa528. 

Não havendo restrições relacionadas à espécie do bem jurídico para que seja 

utilizado o princípio da insignificância, não se aceitando, pois, sua inaplicabilidade em 

razão da preservação da “moral da Administração Pública”529, a dificuldade passaria a 

estar, então, na mensuração do ataque a esse bem jurídico. Ora, a depender do conjunto de 

circunstâncias que envolvem o contexto delitivo concreto, a verificação e a avaliação do 

resultado jurídico produzido impedem, na quase totalidade dos casos, o estabelecimento de 

critérios objetivos que possam nortear a atividade do intérprete do Direito, realçando a 

necessidade de utilização de um sistema aberto, de cunho funcionalista. 

Vale ainda mencionar situações nas quais o contexto fático de um delito 

pluriofensivo venha a indicar uma desproporção na exposição concreta de cada bem 

jurídico envolvido, impossibilitando que a análise conjunta do resultado jurídico reflita 

uma justa solução. Assim, não sendo razoável, como demonstrado, a fixação da regra de 

que a ofensa de um dos bens jurídicos envolvidos seria suficiente para a não incidência do 

princípio da insignificância, o raciocínio inverso, de que a ínfima exposição de um deles 

atrairia a aplicação do instituto, também careceria de justificação530.  

Nessas ocasiões, a utilização de um delito subsidiário para a tutela penal do bem 

jurídico gravemente atingido parece ser a melhor alternativa, como a relação existente 

entre o delito de roubo (art. 157 do Código Penal) e o de constrangimento ilegal (art. 147 

do Código Penal) ou mesmo de lesão de corporal (art. 129 do Código Penal)531. Dessa 

                                                      
528Em sentido contrário, v. BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato, cit., p. 182-184. Para o 

autor, os delitos de cumulação seriam admissíveis se presentes a periculosidade da conduta e a prática 
pelo mesmo agente, não os admitindo para o caso de o risco ser criado por um conjunto de agentes de 
forma isolada, em que a imputação do fato ao agente não dependeria de sua própria conduta, mas de 
contribuições alheias. 

529WUNDERLICH, Alexandre. Comentários ao art. 312. In: REALE JÚNIOR, Miguel (Coord.). Direito 
penal: jurisprudência em debate. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 680. 

530Em sentido contrário, admitindo a aplicação do princípio da insignificância nesses casos, v. ISAACSSON, 
Gisele Brum. Crimes contra a administração pública: um estudo sobre a possibilidade da não propositura da 
ação penal face ao princípio da insignificância. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 16, 
n. 74, p. 329-332, set./out. 2008. 

531A posição é defendida de modo minoritário na doutrina e não encontra respaldo na jurisprudência, cf. 
JUNQUEIRA, Gustavo; VANZOLINI, Patrícia. Manual de direito penal. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 48-
49; SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Direito penal e propriedade privada: a racionalidade do 
sistema penal na tutela do patrimônio, cit., p. 209, nota 77. 
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maneira, no caso dos crimes praticados por funcionário público contra a Administração, 

por exemplo, revelando-se sempre uma infração de dever funcional em sua base, seria 

possível a utilização subsidiária do crime de prevaricação (art. 319 do Código Penal) se a 

tutela penal da moralidade mostrasse ser efetivamente indispensável. 

Portanto, se o princípio da insignificância, no Brasil, teve primeiro uma aceitação 

jurisprudencial para depois ter um desenvolvimento doutrinário, no atual estágio da ciência 

jurídica, deve aquela observar os preceitos desta, especialmente os ditames dogmáticos do 

sistema penal integral, a fim de superar a questão de que existiriam bens jurídicos que, por 

sua importância abstrata, afastariam a incidência do instituto em questão para centrar as 

discussões na avaliação da efetiva exposição que o bem jurídico, de qualquer espécie que 

seja, sofreu no caso concreto.  
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CONCLUSÕES 

 

1. A expressão princípio da insignificância normalmente aparece vinculada à 

fórmula latina minima non curat praetor, a qual inexiste seja no Corpus Iuris Civilis, seja 

nos principais documentos jurídicos da Idade Média, tendo sido cunhada provavelmente no 

Renascimento. O primeiro registro desse liame no Direito Penal, por sua vez, data do final 

do século XIX, realizado por von Liszt ao questionar a eficácia das penas privativas de 

liberdade de curta duração. Como instituto penal, todavia, o princípio da insignificância 

surge somente em 1964, em artigo de autoria de Roxin, que o separou do conceito de 

adequação social, anteriormente desenvolvido por Welzel. 

2. A razão de ser do princípio da insignificância é a própria delimitação do 

conteúdo normativo das normas incriminadoras, possibilitando que elas alcancem somente 

lesões expressivas aos bens jurídicos penalmente tutelados, excluindo-se as ínfimas 

exposições a que são submetidos. Para alcançar esse desiderato, deve-se reconhecer tanto a 

força normativa de sua determinação quanto o fato de que sua utilização está guiada pelos 

fins do Direito Penal. 

3. O caráter normativo dos princípios é fruto da chamada fase pós-positivista que, 

fundada nas constituições promulgadas a partir das últimas décadas do século XX, atribuiu 

a eles, além da função interpretativa e supletiva que já possuíam, um papel fundamentador 

da ordem jurídica. Isso os faz serem tomados, de acordo com um critério gradualista-

quantitativo, como um mandamento de otimização, que contém uma determinação de que 

algo seja realizado na maior medida do possível, dentro das possibilidades jurídicas e 

fáticas existentes, ou seja, os princípios apresentam um caráter prima facie do qual se 

diferenciam das regras, espécie normativa que possui um padrão de comportamento a ser 

seguido dentro do que é fática e juridicamente possível, assumindo, assim, um caráter 

definitivo. Além disso, reconhece-se que nem sempre estão explícitos em um dado 

ordenamento jurídico, podendo estar implícitos nos valores da sociedade que 

historicamente os pressupõem. 

4. Alguns desses princípios, ainda, podem ser identificados como normas de 

direito fundamental, partindo-se daquelas assim positivadas na constituição e abrangendo 

as que delas forem derivadas por meio de relações de refinamento, denominadas normas de 

direito fundamental atribuídas. É o caso do princípio da insignificância, pois, tomando-se a 
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liberdade como ponto de partida das relações de refinamento, determinou-se, como 

adequada ao Estado Democrático de Direito, a concepção que a preconizou como uma 

possibilidade de escolha. Embasou-se, assim, a liberdade do homem em sociedade em não 

estar ele sujeito a limitações que não aquelas estabelecidas por um consenso do qual ele 

próprio faça parte por meio do processo legislativo (liberdade geral de ação), 

demonstrando-se o vínculo indissociável entre liberdade e legalidade. Dentre essas 

limitações à liberdade, destaca-se, no âmbito das restrições operadas pelo Direito Penal, o 

princípio da legalidade penal, com suas garantias formais (nullum crimen, nulla poena sine 

lege scripta, stricta, praevia et certa) e materiais (nulla poena, nullum crimen sine lege 

valida), para alcançar sua missão de exclusiva proteção de bens jurídicos constitucionais. 

Por sua vez, em meio às garantias materiais do princípio da legalidade penal, identifica-se 

o princípio da ofensividade, o qual exige que os fatos incriminados contenham uma lesão 

ou um perigo de lesão ao bem jurídico tutelado (nulla lex sine iniuria). Essa necessidade de 

um resultado jurídico, por sua vez, não contempla o tratamento a ser dispensado às 

circunstâncias concretas em que seja ínfimo o grau de exposição a que esse bem jurídico 

tenha sido submetido. Por conseguinte, se dispensado for o mesmo tratamento a toda e 

qualquer exposição do bem jurídico (igualdade formal), cria-se uma disparidade de 

tratamento intolerável aos objetivos perseguidos pelo Estado Democrático de Direito 

(igualdade material). É por meio do princípio da insignificância, portanto, que se encontra 

a justa solução da questão. 

5. A utilização do princípio da insignificância ligado aos fins do Direito Penal 

ganhou importância dentro de um cenário de hipertrofia criminal, no qual a busca por um 

conceito material de delito impôs-se. Dessa forma, com as codificações do século XIX e o 

monopólio penal do Poder Judiciário, abrangeram-se as infrações menores, ou seja, 

bagatelares, antes a cargo do Poder Executivo e dele retiradas, dado os abusos perpetrados 

que, somados ao princípio da obrigatoriedade da ação penal, dilataram o sistema penal. 

Esse fenômeno acentuou-se com o advento do Estado Social, cuja crescente atuação estatal 

demandou uma gama de normas para autorizar sua atuação (princípio da legalidade 

administrativa), normas estas que se apoiaram na tutela penal para a proteção de novos 

bens jurídicos, muitos deles supraindividuais. Foi somente com o Estado Democrático de 

Direito, assumindo-se uma postura garantista frente à expansão do Direito Penal, que 

ganharam fôlego medidas para acentuar sua intervenção mínima e, com isso, exigir que 

fossem considerados delitos somente aqueles fatos merecedores e necessitados de pena, 
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mitigando a falta de percepção da ilicitude pela sociedade e racionalizando os altos custos 

da persecução criminal. 

6. O enfrentamento dessa questão passou, então, pela análise conjunta de 

institutos processuais ‒ notadamente aqueles que regulamentam o princípio da 

oportunidade da ação penal ‒ e materiais, sejam extrapenais ‒ como a revalorização do 

aspecto sancionador do Direito Administrativo ‒, sejam penais, nos quais se encaixa o 

princípio da insignificância. Ele, portanto, confere ao seu titular um direito subjetivo 

consistente na posição jurídica de não sujeição ao exercício da competência do Estado 

manifestada em seu ius puniendi, razão pela qual é protegido por um direito a não 

eliminação de posições jurídicas, somado a uma competência para se questionar 

judicialmente sua violação. 

7. No plano da dogmática penal, destaca-se que o princípio da insignificância 

deve ser compreendido como um elemento da teoria do delito, visto que diminui a 

abrangência da norma penal incriminadora, de modo que deve ser nele inserido de forma 

sistemática, isto é, dentro de uma racionalidade livre de contradições lógicas e axiológicas. 

Todavia, como a articulação dos elementos teóricos refletem premissas valorativas, 

filosóficas e políticas de cada momento histórico, é possível identificar, com 

desenvolvimento mais avançado na Itália e na Alemanha, diferentes modelos de sistemas 

penais para a ordenação dos dois principais componentes do Direito Penal, quais sejam, a 

teoria do delito e a teoria das penas. 

8. O chamado modelo clássico, embora não fosse formado por um corpo de 

doutrina comum, foi marcado pela utilização de um método racionalista, abstrato e 

dedutivo que, dentro de uma orientação liberal, levou a uma concepção idealista do delito, 

fundada na igualdade de todos perante a lei (igualdade formal) e no livre-arbítrio. Seu 

objeto passava essencialmente pela discussão do direito natural, notadamente ante os 

abusos verificados no Antigo Regime, dando ensejo a um sistema essencialmente fechado. 

Seu marco foram as ideias iluministas de Beccaria, destacando-se, na seara da teoria do 

delito, os estudos de Carrara e Feuerbach. Quanto às finalidades da pena, a despeito de o 

Iluminismo propagar teorias relativas da pena, notabilizando-se a construção preventiva 

geral negativa (teoria da coação psicológica) do próprio Feuerbach, o período foi marcado 

pela grande influência do pensamento idealista de Kant e de Hegel na identificação de seu 

caráter retributivo (teoria absoluta da pena). 
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9. A escola positivista, na esteira dos avanços científicos das ciências 

experimentais, preferiu a utilização de um método materialista, concreto e indutivo, 

concebendo o delito como um fenômeno empírico, objeto da criminologia, relegando à 

dogmática penal as técnicas de interpretação do direito positivo em um sistema igualmente 

fechado. Na Itália, ganhou corpo o positivismo criminológico (Lombroso, Ferri e 

Garofalo), com foco no delinquente e na sociedade que o circunda, o que diminuiu a 

importância do livre-arbítrio no cometimento do delito, dando azo ao desenvolvimento das 

teorias da prevenção especial. Ademais, após os esforços da terza scuola para unificá-la 

com o modelo clássico, surgiu o tecnicismo jurídico, de Rocco, aproximando o modelo à 

primeira fase do positivismo alemão, dito normativista, de Binding, que realçava a 

contínua preocupação tedesca com a análise do direito positivo. Foi ela seguida do 

positivismo naturalista, tendo em von Liszt seu principal representante, o qual conferiu 

conteúdo autônomo também à política criminal. Na teoria do delito, o modelo von Liszt-

Beling, no qual o delito é uma ação típica (concentrando-se os elementos objetivos), 

antijurídica e culpável (sede dos elementos subjetivos), é o legado sobre o qual 

concentram-se as discussões científicas até os dias atuais. Já quanto às finalidades da pena, 

prevaleceu a opinião de Merkel, que formulou uma teoria unitária que, além de sua base 

retributiva, reconheceu as influências preventivas. 

10. A aproximação entre as ciências naturais e as ciências do espírito passou a ser 

contestada, no início do século XX, por correntes filosóficas diversas, dentre as quais o 

neokantismo, que as distinguiam enquanto classes do conhecimento científico. No campo 

do Direito, isso implicou uma supervalorização do dever ser em relação ao ser (dualismo 

metodológico), reconhecendo-se a dimensão axiológica que o envolve. Esses valores, 

porém, deveriam ser analisados em face das circunstâncias históricas e particulares de cada 

sociedade (relativismo axiológico). Já a seleção daquilo que seria considerado fundamental 

seria uma questão subjetiva, sujeita apenas ao controle do método empregado 

(subjetivismo epistemológico). Isso permitiu construções, como as realizadas por Mezger, 

que conceberam a dogmática penal como um sistema um pouco mais aberto, possibilitando 

interpretações direcionadas a um fim, isto é, embora mantendo as categorias básicas do 

positivismo, a elaboração teleológica dos elementos da teoria do delito passou a detectar 

elementos subjetivos na tipicidade e objetivos na culpabilidade. Entretanto, a 

responsabilização de seu relativismo axiológico pelo Direito Penal nazista (Escola de Kiel) 

limitou o desenvolvimento de seus conceitos. 
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11. Com a queda do nazismo e diante da preocupação em se limitar o poder do 

Estado, voltou-se novamente a um sistema fechado, o finalismo, vinculando as formas 

jurídicas à realidade ontológica (e não epistemológica), chamadas estruturas lógico-

objetivas, não se restringindo o Direito Penal ao direito positivo, mas ao que é permanente, 

ou seja, supranacional e suprapositivo. Welzel construiu esse sistema a partir do conceito 

de ação, entendida não mais como um movimento corporal voluntário, mas nela 

incorporada sua estrutura final, qual seja, a capacidade específica do ser humano de prever, 

com base em seu saber causal, as possíveis consequências de seus atos, dirigindo-os para a 

obtenção de seus objetivos. Sua principal implicação foi o reconhecimento, no âmbito da 

tipicidade, de um tipo subjetivo, formado pelo dolo e pela culpa, ao lado do tipo objetivo, 

bem como, na categoria da culpabilidade, da depuração de elementos psicológicos para a 

consolidação de uma concepção normativa. No tocante às finalidades da pena, o período 

foi marcado pelas discussões em torno da reforma do Código Penal alemão, cujo Projeto 

Oficial (1962) dava maior ênfase à retribuição, ao passo que o Projeto Alternativo (1966), 

às finalidades preventivas. 

12. Apesar das relevantes conquistas metodológicas, a incapacidade do finalismo 

em absorver as demandas decorrentes dos avanços tecnológicos, econômicos e sociais fez 

com que predominassem, desde a década de 1960, modelos ecléticos, cuja metodologia 

sintética nem sempre resultava em sistemas coerentes. Todavia, o fortalecimento do Estado 

Democrático de Direito incutiu no Direito Penal a imprescindibilidade de se atentar mais 

às consequências de suas decisões, não as distanciando da realidade. A necessidade, 

portanto, de se conferir uma maior flexibilidade aos juristas, bem como de se conceber a 

teoria do delito de maneira interligada às finalidades da pena, deu expressão aos sistemas 

abertos, denominados funcionalistas. Suas principais correntes são o normativismo 

funcional, de Jakobs, baseado na prevenção geral positiva (pura) da pena, reafirmando-se a 

vigência da norma por meio de uma compreensão circular e simbólica do Direito Penal, 

muito próximo da ideia de retribuição, e o teleológico, desenvolvido por Roxin a partir de 

postulados neokantistas, os quais seriam limitados por princípios garantistas estabelecidos 

pela constituição e pela compreensão das finalidades políticas-criminais do Direito Penal, 

dentre as quais a finalidade preventiva da pena. 

13. Roxin identificou a política criminal como uma “ponte” entre a dogmática do 

Direito Penal e as observações empíricas da criminologia, demonstrando que suas 

considerações poderiam ter resultados tanto de lege ferenda, com a adoção de critérios de 
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reforma penal, quanto de lege lata, como consequência da própria abertura do sistema, o 

qual procuraria sintetizar, a partir do direito positivo e das finalidades políticas-criminais 

contidas na constituição, a tensão existente entre a eficácia empírica e a racionalidade 

valorativa da intervenção penal. Nesse contexto, a unidade do sistema pretendido é 

fundada na ideia de prevenção (teoria unificadora preventiva), que elimina a finalidade 

retributiva da pena para destacar a prevenção geral, no momento da cominação legal, a 

combinação de critérios de prevenção geral e especial, na fase judicial de fixação da pena, 

e o protagonismo da prevenção especial, por ocasião de sua execução, sempre com a 

concordância do condenado (obrigatoriedade da execução e voluntariedade da reinserção). 

O reflexo na teoria do delito opera-se com a maior normativização dos elementos, 

mantendo-se as categorias básicas, mas englobando a culpabilidade dentro do que Roxin 

convencionou chamar de responsabilidade, na qual se possibilita também a inserção de 

questionamentos acerca do juízo de necessidade de sanção concreta em face das 

finalidades da pena, conferindo materialidade ao conceito de delito. 

14. Portanto, os modelos que primaram por um sistema fechado, centrados seja no 

desvalor do resultado, como o clássico e o positivista, seja no desvalor da conduta, como o 

finalista, todos realçando, em maior ou menor medida, o caráter retributivo da pena, não 

possuíam ambiente dogmático propício para o rendimento de institutos de forte inspiração 

política-criminal, como o princípio da insignificância. Mesmo o modelo neokantista, 

apesar de proceder a uma pequena abertura no sistema penal, não logrou desenvolvimento 

ante o surgimento dos regimes totalitários. Assim, somente o modelo teleológico-

funcionalista demonstrou-se mais apto a apresentar soluções que não fossem somente de lege 

ferenda, mas também de lege lata, com base em um conceito material de delito e realçando a 

finalidade preventiva da pena, mais condizentes com os efeitos da hipertrofia criminal. 

15. No ordenamento jurídico brasileiro, a despeito de ter sido identificada a 

primeira menção ao princípio da insignificância, feita por Tavares, em nota à tradução da 

obra de Wessels, no ano de 1976, o instituto penal não foi desenvolvido pela doutrina antes 

de ser utilizado em decisões judiciais, mas, ao contrário, localiza-se seu uso jurisprudencial 

desde o início da década de 1980, ao passo que os primeiros escritos mais específicos sobre o 

tema surgiram no decênio que sucedeu a reforma da Parte Geral do Código Penal, em 1984. 

16. Essa peculiaridade ocasionou a inserção de outros fatores para a 

caracterização do princípio da insignificância que não somente o ínfimo grau de exposição 

a que foi submetido o bem jurídico penalmente tutelado. Tal circunstância refletiu em 
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classificações acerca de sua qualidade absoluta ou relativa e em discussões sobre a 

possibilidade de sua aplicação diante de aspectos subjetivos dos infratores, como a 

reincidência ou a presença de maus antecedentes. Além disso, chegou-se também a 

abranger em seu conceito institutos processuais de despenalização ou desjudicialização 

(como os decorrentes da Lei n. 9.099/1995). Por outro lado, também se questionou se tais 

previsões, juntamente com a presença de figuras privilegiadas e contravenções penais, bem 

como a punição da tentativa, não afastariam sua incidência. Isso tudo a denotar a 

necessidade de um melhor tratamento à questão. 

17. Partindo-se da Constituição Federal de 1988, inserida no contexto pós-

positivista de jurisdicidade dos princípios, verificou-se que nela estão presentes todas as 

mencionadas relações de refinamento que terminam por identificar o princípio da 

insignificância como uma norma de direito fundamental atribuída, abarcada pelo artigo 5º, 

parágrafo 2º, estabelecendo um direito subjetivo a seu titular. Definida sua força 

normativa, verificou-se que também no Brasil houve influência dos vários modelos 

dogmáticos tratados e que se faz necessário acolher, por aqui, as novas orientações da 

ciência penal: a adoção de um sistema aberto de base teleológico-funcionalista, contexto 

em que se insere o sistema penal integral, desenvolvido por Salvador Netto, a fim de que 

sejam alcançados os objetivos de um Estado Democrático de Direito. 

18. Por meio do sistema penal integral, a teoria do delito pode continuar a oferecer 

as respostas necessárias à configuração de um fato como delituoso (fechamento operativo), 

concedendo correções sistemáticas, de ordem material, orientadas ao cumprimento das 

finalidades da pena, para que se afastem soluções inadequadas e para que sejam criadas 

respostas mais harmônicas com a dinâmica social (abertura cognitiva). Assim, o modelo 

proposto abrange um conceito material de delito, configurando-o como um fato merecedor 

e necessitado de pena, diferindo daquele defendido por Roxin, que restringe a análise das 

finalidades da pena no âmbito da responsabilidade, ao lado da culpabilidade. Para atingir 

seu objetivo, estruturou-se a teoria do delito a partir da teoria das normas, resultando em 

um sistema bipartido, no qual a antijuridicidade corresponde à norma de conduta e a 

culpabilidade à norma de sanção, ambas com natureza de norma de determinação, ou 

seja, ao caracterizar determinadas ações como desejáveis ou indesejáveis, pretendem 

regrar o comportamento de seus destinatários, influindo sobre a motivação e realçando 

seu caráter preventivo. 
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19. A norma de conduta tem por função valorar o comportamento dos cidadãos 

mediante uma ameaça de pena, configurando seu descumprimento a quebra de um dever, 

razão pela qual é orientada pelo critério político-criminal do merecimento de pena. Sua 

configuração exige, então, uma ação humana, dolosa ou culposa, típica (juízo positivo e ex 

ante, formando o tipo de injusto penal) e não amparada pelas causas de justificação (juízo 

negativo), realçando que o resultado não está aqui contido e o nexo de causalidade é 

somente pressuposto. Além disso, também se volta à atividade do legislador ao prever 

critérios que identifiquem quais bens jurídicos reúnem as características para serem 

protegidos com a ameaça de pena, de acordo com os princípios da intervenção mínima e da 

proporcionalidade. Dentro da proporcionalidade, a necessidade incluirá a análise da 

fragmentariedade, da subsidiariedade e da lesividade, cabendo à adequação/idoneidade 

conferir a legitimidade da intervenção penal em seu caráter de prevenção geral positiva, ao 

passo que a proporcionalidade em sentido estrito possuirá um conteúdo retribucionista, 

conferindo um limite máximo de cominação em abstrato. 

20. A norma de sanção é voltada à atividade do julgador de atribuir um fato a um 

autor concreto, impondo-lhe uma pena específica, motivo pelo qual é informado e 

conformado pelo critério político-criminal da necessidade da pena. Sua análise é realizada 

em dois planos. O primeiro deles, formado por requisitos legislados, engloba o tipo de 

culpabilidade, ou seja, uma avaliação efetiva do resultado danoso e do nexo de causalidade 

entre este resultado e o injusto, bem como a imputabilidade, a consciência da ilicitude e as 

causas de extinção da punibilidade. Já o segundo plano é a sede dos requisitos normativos 

(necessidade em sentido estrito), isto é, uma avaliação concreta se a pena irá funcionar para 

impedir ou diminuir o grau de violações jurídico-penais posteriores, seja pela sociedade 

(prevenção geral positiva), seja pelo próprio indivíduo (prevenção especial positiva), 

permitindo espaços de questionamentos políticos-criminais ao magistrado, razão pela qual 

aqui se localizam as causas supralegais de exclusão da culpabilidade. 

21. Veja-se que a tipicidade, muito embora seja uma primeira ponderação acerca 

da incriminação de um fato, por não dar lugar a um desvalor, nem permitir extrair-se dela 

consequências jurídicas, não está no mesmo plano da antijuridicidade e da culpabilidade. 

Seus elementos, por sua vez, como demonstrado, subdividem-se nessas duas categorias, 

configurando, respectivamente, o tipo de injusto penal e o tipo de culpabilidade. 
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22. No modelo funcionalista exposto, o princípio da insignificância está 

localizado na norma de sanção, dentro da aferição da culpabilidade do agente, em meio aos 

requisitos legislados da necessidade da pena, no tipo de culpabilidade, ao se realizar a 

avaliação efetiva do resultado danoso. Este resultado é jurídico (e não naturalístico, 

presente somente nos delitos materiais), ou seja, consistente na lesão (destruição ou 

diminuição) ou na colocação em perigo (possibilidade de lesão) do bem jurídico 

penalmente tutelado. Nesse ponto, pode-se assinalar a semelhança da posição aqui 

defendida e aquela que atribui ao instituto a exclusão da tipicidade, amplamente 

majoritária na doutrina pátria. 

23. Essa caracterização exposta do princípio da insignificância no ordenamento 

jurídico brasileiro, em consonância com um modelo teleológico-funcionalista apto a 

absorver os fins do Direito Penal em um Estado Democrático de Direito, possibilita um 

melhor aproveitamento do instituto analisado, aproximando a teoria penal e o cotidiano 

forense, bem como melhor enfrenta as críticas que recebe. Desse modo, dos requisitos 

exigidos pelo Supremo Tribunal Federal (HC 84.412/SP), apenas a inexpressividade da 

lesão jurídica causada estaria relacionada a este princípio, sendo os demais ligados ao 

próprio questionamento sobre o merecimento de pena (ausência de periculosidade social da 

ação e mínima ofensividade da conduta do agente) ou aos requisitos normativos da 

culpabilidade (falta de reprovabilidade da conduta). Nesta última categoria também devem 

ser concentradas as indagações acerca dos aspectos subjetivos do infrator, que não 

pertencem à análise do princípio da insignificância. Da mesma forma, a incidência do 

instituto é possível, ainda que em face de contravenções penais, figuras privilegiadas, 

infrações de menor potencial ofensivo e delitos tentados. Eventual indeterminação 

conceitual é contornada pela própria função da dogmática e a dificuldade de valoração da 

ofensa nos delitos não materiais não impede a busca de critérios mais precisos, como 

ocorre em face dos delitos contra a Administração Pública. 

24. É a partir do conceito de bem jurídico que essa verificação tem início, muito 

embora sua origem, remontando a uma crítica de Birnbaum, em 1834, à teoria de base 

iluminista da lesão de direitos subjetivos de Feuerbach, no intuito de justificar, no âmbito 

da Restauração, uma intervenção mais intensa do Estado na esfera penal, distancie-se da 

atual finalidade que se lhe empresta para limitar essa ingerência. Dessa forma, a partir do 

positivismo, esse conceito foi absorvido nas funções de classificação dos delitos (Binding) 

e de interpretação dos tipos penais (von Liszt), fortalecida esta por ocasião do 
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neokantismo, que buscou o conteúdo do delito em uma realidade prévia ao Direito e cuja 

excessiva espiritualização levou a uma ampliação de seu alcance, culminando em sua 

inutilização pelo nacional-socialismo alemão. O prestígio do instituto, por sua vez, 

somente foi recuperado no finalismo, com Welzel, a despeito de o autor, privilegiando o 

desvalor da ação em face do desvalor do resultado, não ter desenvolvido as limitações e as 

garantias que dele poderiam advir. 

25. Foi somente na perspectiva teleológico-funcionalista, preconizada por Roxin, 

que se incorporou a importância política-criminal do bem jurídico e todo seu reflexo na 

teoria do delito, visto que seria o próprio ponto de encontro entre a dogmática e a política 

criminal. Desse modo, além de se reconhecer que o bem jurídico é uma realidade anterior à 

lei que o tutela, com toda dinâmica sociológica que isto implica, igualmente destaca-se o 

papel da constituição na delimitação da matéria passível de tutela penal, restringindo seu 

alcance nas fases de interpretação e de aplicação da norma incriminadora, bem como 

submetendo o sistema penal a uma constante revisão de seus processos de criminalização e 

descriminalização. 

26. As novas demandas de uma sociedade pós-industrial, do risco, por sua vez, 

destacam o reconhecimento de novos bens jurídicos, cada vez mais vagos e intangíveis, 

notadamente de cunho coletivo. Isso provocou um novo movimento de revaloração do bem 

jurídico, com destaque à chamada “Escola de Frankfurt”, capitaneada por Hassemer, para 

quem esses bens jurídicos coletivos somente seriam aptos à tutela penal na medida em que 

pudessem ser concebidos como interesses mediatos ou instrumentais a serviço do 

indivíduo, isto é, vinculando-o a uma finalidade pessoal (teoria pessoal do bem jurídico). 

Reconhece-se ao bem jurídico, portanto, uma dupla face: um objeto de preferência, que 

incorpora um valor de proteção da pessoa à norma penal; e um objeto de referência, que 

condiciona a validade desta mesma norma à demonstração de que, no caso concreto, tenha 

ele sido lesado ou efetivamente posto em perigo, o que é relevante para a avaliação do 

princípio da insignificância. 

27. A proteção buscada aos bens jurídicos afetos à Administração Pública, muito 

embora sua natureza coletiva, está presente no Direito Penal desde o Estado Liberal, dada a 

necessidade da manutenção das instituições estatais para a preservação dos próprios bens 

jurídicos individuais. Entretanto, reconhecendo-se a procedência da crítica de Tavares, essa 

classificação entre bens jurídicos individuais e coletivos, além de desnecessária, visto que 

o bem jurídico possui origem na pessoa humana, também pode levar a uma confusão com 
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o conceito de função, o qual tem sempre uma característica de instrumentalidade de outro 

objeto, como as medidas de controle exercidas pelo Estado e que, muitas vezes, podem 

estar submetidas a critérios de oportunidade de uma sanção administrativa que são 

estranhos à identificação de um conceito material de delito. Não se desconhece, porém, que 

muitos bens jurídicos transitam pela proteção penal e extrapenal, fortalecendo as propostas 

de um Direito Administrativo Sancionador, o que se justifica, visto que uma política 

criminal de tutela de bens deve ser sempre subsidiária de uma política extrapenal de 

proteção desses mesmos bens. 

28. No ordenamento jurídico brasileiro, os crimes contra a Administração Pública 

constam agrupados, segundo critério de bem jurídico (no caso, a sua titularidade) em 

progressão ascendente, isto é, dos crimes contra a pessoa até os crimes contra o Estado, no 

Título XI da Parte Especial do Código Penal. Isso, embora venha a condizer com um 

arranjo próprio de regimes democráticos, ainda que editado em um regime totalitário, no 

dizer de Lyra, não foi decorrência de um critério político, mas lógico, partindo-se das 

infrações mais simples às mais complexas, com especial atenção dada à localização e às 

rubricas dos delitos, notadamente os pluriofensivos, para fins interpretativos. 

29. Para a compreensão desses delitos, deve-se partir da perquirição acerca da 

abrangência da expressão “administração pública” que, no Direito Penal, em função da 

adoção de um método exegético-experimental, embora parta dos conceitos do Direito 

Constitucional e do Direito Administrativo, com eles não se identifica, abarcando, na 

esteira do Código Rocco, não apenas a função administrativa, mas também a legislativa e a 

jurisdicional. Isso reflete o próprio conceito de funcionário público (arts. 327 e 337-D do 

Código Penal e art. 84 da Lei n. 8.666/1993) e de autoridade (art. 5º da Lei n. 4.898/1965), 

nem sempre coincidente com o de agente público utilizado naqueles ramos do direito 

público e na Lei de Improbidade Administrativa, mas que está em total consonância com o 

artigo 2º da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, de 2003. 

30. Em seguida, deve-se identificar os bens jurídicos que se buscou tutelar nesses 

delitos, englobados pela genérica afirmação de se resguardar o “desenvolvimento regular 

da atividade do Estado”, mas que necessitam de uma maior especificação. Por sua vez, esta 

especificação será alcançada por meio da atividade interpretativa, notadamente a partir do 

entrelaçamento dos aspectos sistemático e teleológico, pelos quais o bem jurídico será, a 

um só tempo, produto de uma descoberta e elemento influenciador na delimitação dos tipos 

criminais. Desse modo, sem a pretensão de totalizá-los, é possível uma primeira 
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especificação, informada pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988), da seguinte 

forma: (i) a preservação do erário público, (ii) a segurança do conjunto de informações, 

incluindo livros e sistemas eletrônicos, (iii) o patrimônio do administrado; (iv) a 

prevalência do interesse público sobre o interesse particular, notadamente sob o viés da 

moralidade; (v) a incolumidade física do administrado; (vi) a honra do administrado; (vii) a 

incolumidade física do funcionário público; (viii) a honra do funcionário público; (ix) as 

informações sensíveis; (x) o respeito às determinações do Estado; (xi) o respeito à 

repressão penal e ao processo judicial; (xii) a saúde pública; e (xiii) a segurança pública. 

31. Como mencionado, esses bens jurídicos são também tutelados por outros 

ramos do Direito e, muito embora predomine a ideia de uma independência entre as 

instâncias política, administrativa, civil e penal, enquanto não se disciplina a chamada 

dimensão transversal do princípio do ne bis in idem, não se pode deixar de notar sua 

necessária interpenetração para os fins preventivos do Direito Penal, ultima ratio do 

sistema, notadamente quanto à possibilidade de utilização de outras vias de tutela quando a 

exposição for penalmente insignificante. 

32. Na determinação da insignificância nos delitos contra a Administração 

Pública, nota-se um importante distanciamento entre a teoria e a prática. Enquanto a 

doutrina pátria reconhece amplamente a possibilidade de sua aplicação a esses bens 

jurídicos, destacando-se que mesmo Toledo, em 1982, citava exemplos de peculato (art. 

312 do Código Penal) e de descaminho (art. 334 do Código Penal), a jurisprudência dos 

tribunais superiores mostra-se a ela refratária, visto que a necessidade de resguardo da 

“moral administrativa” tornaria inviável a afirmação do desinteresse estatal. 

33. Entretanto, em uma análise mais acurada e sistematizada das decisões e o 

cotejamento com a própria doutrina específica dos delitos confrontados, foi possível 

identificar, tanto no Supremo Tribunal Federal, quanto no Superior Tribunal de Justiça, a 

aplicação do princípio da insignificância para os delitos de peculato (art. 312 do Código 

Penal), abandono de posto (art. 195 do Código Penal Militar, cujo equivalente civil é o 

crime de abandono de função, art. 323 do Código Penal), crimes praticados por prefeitos 

(Decreto-Lei n. 201/1967), importação de medicamento sem registro (art. 273, § 1º-B, do 

Código Penal), bem como, analogamente, a posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 

da Lei n. 11.343/2006) e o porte de munição de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003), 

além, evidentemente, dos delitos de arrecadação, como o descaminho (art. 334 do Código 
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Penal), os crimes tributários (Lei n. 8.137/1990) e, com sérias divergências entre essas 

referidas cortes, a apropriação indébita previdenciária (art. 168-A do Código Penal) e a 

sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A do Código Penal). 

34. Esses dados revelam importantes conclusões sobre o tema. A primeira delas é 

que, como aponta Bottini, nos delitos de arrecadação tributária não se está propriamente 

diante do princípio da insignificância, e a maciça aceitação do instituto ‒ movida pela 

incongruência em se processar criminalmente pela falta de recolhimento de um tributo que 

não será cobrado no âmbito administrativo, a despeito dos altos valores envolvidos se 

comparados com os demais crimes patrimoniais e com a realidade nacional ‒ é resultante 

mais especificamente do princípio da subsidiariedade do Direito Penal, que se trata de um 

critério de merecimento de pena. 

35. Em seguida, tem-se que a necessidade de preservação da “moral 

administrativa” não constitui real óbice à aplicação do instituto, mas as discussões 

jurisprudenciais, na maioria das vezes, centram-se na sua inadmissibilidade ante a 

reprovabilidade abstrata da conduta e a configuração do crime como de perigo abstrato, o 

que, novamente, refoge ao debate da necessidade da pena, situando-se no plano anterior, 

quando da discussão do critério político-criminal do merecimento de pena, a exemplo do 

que se verificou quando do estudo dos requisitos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal 

(HC 84.412/SP). Somente ultrapassada esta questão que se pode iniciar a da necessidade 

da pena, o que indica a vantagem de se inserir o princípio da insignificância dentro de um 

sistema penal racional e apto a oferecer soluções práticas, visto que não há restrições 

dogmáticas à sua utilização perante qualquer bem jurídico, ainda que coletivo, devendo a 

mensuração do ataque que ele sofrer ser avaliada pelos parâmetros de um sistema aberto, 

inexistindo critérios objetivos de aferição. 

Por fim, ante um contexto fático no qual, em um delito pluriofensivo, exista uma 

desproporção na exposição concreta de cada bem jurídico envolvido, de modo que a 

análise conjunta do resultado jurídico não venha a refletir uma justa solução, a utilização 

de um delito subsidiário para a tutela penal daquele gravemente atingido parece ser a 

melhor alternativa, como poderia ser o crime de prevaricação (art. 319 do Código Penal) se 

a tutela penal da moralidade se mostrasse efetivamente indispensável. 

36. Portanto, se no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da insignificância 

teve uma utilização judicial anterior a um tratamento doutrinário, no atual estágio da 

ciência penal deve esta observar os preceitos desta, especialmente quanto aos ditames 
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dogmáticos do sistema penal integral, para centrar suas discussões na avaliação da efetiva 

exposição que o bem jurídico, de qualquer espécie, venha a sofrer no caso concreto. 

37. Assim, é com o desenvolvimento, a irradiação e a absorção de seus princípios 

pelo ordenamento jurídico que o Estado Democrático de Direito faz-se apto a atingir os 

objetivos de justiça e de equidade que persegue e, com isso, fugir do destino reservado ao 

gendarme Javer – referido no início deste texto – que, dividido entre sua crença no 

formalismo que emprestava à autoridade que exercia e as atitudes concretas de Jean 

Valjean, jogou-se no Rio Sena quando, finalmente, após reencontrar o fugitivo homem 

infrator que tanto perseguia, podendo prendê-lo, não mais teve convicções para isso. 
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