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RESUMO

CARRARD, Liliana. O Princípio da Insignificância e a mínima intervenção penal. São
Paulo, 2013. Dissertação. Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito do Largo de
São Francisco.

O presente trabalho se dedica a estudar o surgimento e critérios de aplicação que
envolvem a incidência do princípio da insignificância. Serão analisados, para tanto, os
conceitos do chamado direito penal de mínima intervenção, que prega o respeito à ultima
ratio do Direito Penal. Demonstra, desta forma, que a Constituição vigente, ainda que
não refira expressamente o principio da insignificância, o legitima por meio dos demais
princípios. Demonstra, ainda, que a aplicação do princípio está em consonância com os
preceitos de uma intervenção penal minimamente necessária.

Palavras-Chave: Direito Penal Mínimo. Intervenção penal mínima. Ultima ratio.
Princípio da subsidiariedade. Bem jurídico-penal. Princípio da insignificância. Direito
Penal do Autor.
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ABSTRACT
CARRARD, Liliana. The principle of insignificance and the minimum criminal
intervention.
The present work aims to study the emergence and criteria for applying the principle of
insignificance. Therefore, will be analyzed the concepts of criminal law called minimal
intervention, which advocates respect for the ultima ratio of the Criminal Law. Thus,
demonstrates that the current Constitution, though not explicitly refer to the principle of
insignificance, legitimized it through the principles of others. It also demonstrates that
the principle is in line with the precepts of a criminal intervention minimally required.

Keywords: Minimum Criminal Law. Criminal minimal intervention. Ultima ratio.
Principle of subsidiarity. Well-criminal legal. Principle of insignificance. Criminal Law
Author.
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INTRODUÇÃO

O Direito Penal é a esfera jurídica que se caracteriza pela força de suas ações,
decisões e efeitos.
Por mais brando que tente ser o Direito Penal – aplicando substituições de penas,
estabelecendo procedimentos em leis especiais como a Lei nº 9.099/95 – fato é que sua
atuação sempre possui forte efeito.
O princípio da insignificância, cuja atuação na esfera penal é relativamente recente
no Brasil, não está previsto nem na Carta Maior, tampouco na legislação ordinária. É,
entretanto, utilizado para declarar determinadas condutas insignificantes ao Direito Penal.
Com isso, atua de forma a legitimar a máxima de que o Direito Penal só deve se
preocupar com as condutas que efetivamente causem alguma lesão ao bem jurídico
penalmente tutelado.
Este princípio é o ponto central de estudo do presente trabalho.
No primeiro capítulo, serão estudadas as diretrizes do Direito Penal de mínima
intervenção, o conceito do que vem a ser a ultima ratio e o caráter subsidiário do Direito
Penal. A relação desta área jurídica com o texto constitucional também será abordada.
A intenção é demonstrar que a esfera penal é a via jurídica mais radical, como já
dito, e para ela devem ser dedicadas apenas as condutas cuja análise e julgamento não
podem ser realizados em outras áreas do Direito.
O segundo capítulo será dedicado ao estudo sobre os bens jurídicos, mais
especialmente os bens penalmente protegidos. O estudo, ainda que não esgote a matéria,
focará no papel do bem jurídico como elemento de incriminação no Direito Penal.
Será abordada a forma de criação e escolha dos bens protegidos na esfera penal e,
ainda, a relação desta escolha com a Constituição.
No terceiro capítulo, será iniciado o estudo do Princípio da Insignificância. Sua
origem será demonstrada, bem como seus critérios de aplicação.
Muito se discute acerca da aplicação do princípio nos crimes ambientais, nos
crimes contra a administração pública, entre tantos outros. Preferiu-se não focar nesta
10

abordagem específica acerca de determinados tipos penais, muito embora alguns deles
tenham sido citados, ou a título de exemplo, ou nos julgados mencionados.
O quarto capítulo falará sobre as consequências geradas com o reconhecimento do
princípio. Serão apresentadas as três possibilidades de consequência: excludente de
tipicidade (defendida no presente trabalho), excludente de ilicitude e, ainda, excludente de
culpabilidade.
O quinto e último capítulo tratará de pontos polêmicos no que toca à aplicação do
princípio da insignificância. Serão abordadas as problemáticas que envolvem o
reconhecimento do principio em casos cujo agente da conduta é reincidente, possui
antecedentes ou acumula em seu histórico um rol de condutas bagatelares.
Dentro deste mesmo capítulo, serão abordadas questões como crimes violentos ou
com grave ameaça, crimes complexos e a problemática da valoração do dano sem, contudo,
estudar-se a aplicação do princípio especificamente em relação a determinados tipos penais.
Este estudo terá direta relação com o tópico anterior que, ao tratar da excludente de
culpabilidade, relaciona-a a um modelo que é incompatível com o Direito Penal de mínima
intervenção.
Muito embora haja um tópico específico abordando o surgimento da aplicação do
princípio da insignificância na jurisprudência pátria, o presente trabalho não possui a
intenção de, a cada item apresentado, demonstrar qual o entendimento jurisprudencial
existente.
O estudo não tem a finalidade de demonstrar detalhadamente os diferentes
entendimentos dos tribunais acerca de cada um dos temas abordados. Quando mencionado
algum julgado, é porque foi considerado pertinente. Por não ser a jurisprudência o foco do
estudo, não está presente em todas as matérias ventiladas.
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NOTAS CONCLUSIVAS

O trabalho não possui qualquer pretensão de esgotar a discussão acerca das
matérias abordadas. Delimitou-se o tema sobre o princípio da insignificância com a
consciência de que muitas questões importantes ficaram à margem do debate.
Dentro dessa delimitação, foi possível construir determinadas conclusões.

1.

A existência de condutas criminosas sempre existiu e nenhum modelo de

Direito Penal conseguirá extingui-las. Entretanto, o modelo pregado pelo Direito Penal
de mínima intervenção rejeita a possibilidade de abraçar todas as condutas que se
entendam sejam criminosas. Deseja preocupar-se somente com aquelas que
imprescindivelmente precisam ser analisadas pela via penal, já que todos os outros ramos
do Direito não são suficientes.

2.

Este modelo não é permissivo com a prática de crimes. É apenas

compatível com os preceitos constitucionais e, exatamente por respeitar os princípios e
garantias da Carta Maior – a quem, aliás, é subordinado – é que rechaça um modelo de
Direito Penal máximo e autoritário.

3.

O que fortalece o Direito Penal é exatamente seu caráter subsidiário em

relação aos demais ramos do Direito. Se respeitada sua natureza de ultima ratio e for ele
utilizado apenas quando sua força extrema se mostrar necessária, estar-se-á diante de
uma atuação penal verdadeiramente eficaz.

4.

Como consequência, ele tem o papel de proteger os mais valiosos bens

jurídicos, que são o produto dos desejos, interesses e pensamentos da sociedade, ainda
que muitas vezes sejam eleitos por grupos dominantes.
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5.

O princípio da insignificância atua como uma via redutora do Direito

Penal, e tem por finalidade não permitir que nele permaneçam sendo discutidas condutas
que não venham a ferir minimamente os bens penalmente protegidos.

6.

O princípio da insignificância exerce o papel de verdadeiro vetor

interpretativo para aplicação nos casos concretos, interpretando as normas penais a fim
de verificar as limitações de atuação das mesmas.

7.

Foi possível concluir que se por um lado não há dúvida em relação à

legitimidade de atuação do principio no Direito Penal, por outro ainda é complexa a
dinâmica que envolve seus critérios de aplicação. A inexistência de previsão expressa fez
com que a jurisprudência fosse a pioneira, no Brasil, a mencionar alguns critérios para
seu reconhecimento.

8.

Se um dos critérios passa a ser o valor monetário que envolve a prática de

determinadas condutas, ou melhor, o resultado de determinadas condutas, então deve-se
entender que o princípio da insignificância, em determinados casos, estará sendo
debatido dentro da esfera processual e não na esfera penal. Se vinculado estiver ao
princípio da oportunidade, seus critérios de aplicação são outros, e o desvalor da ação
passa a não ter mais o mesmo sentido.

9.

O reconhecimento de que a conduta é insignificante gera consequências

que, tanto para a doutrina quanto para a jurisprudência, podem ser diversas, como a
excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade.

10.

Foi possível concluir que o princípio da insignificância tem relação com a

excludente de tipicidade. Defende-se a idéia de que, dessa forma, está a “corrigir” a
“deficiente” atuação do legislador, que não consegue prever ante post todas as situações
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que poderão ocorrer, o que traduz a supremacia da tipicidade material em face da
meramente formal.

11.

Conclui-se que este modelo, de exclusão da tipicidade, é o que se ampara

em critérios apenas objetivos, sem se voltar para as características pessoais do indivíduo,
focando apenas no fato que está sendo analisado. Assim, se mostra em plena
conformidade com os preceitos do Direito Penal minimamente intervencionista, que
rejeita a supremacia do direito penal do autor e prega que não cabe ao Direito Penal tratar
de condutas que não tenham efetivamente ofendido bens jurídicos. A excludente de
tipicidade material como consequência da aplicação do princípio demonstra que este é,
claramente, um meio redutor da repressão penal.

12.

A mínima intervenção penal, amparada nos preceitos constitucionais,

afasta qualquer possibilidade de que se coloque o indivíduo no centro do debate. Por esta
razão, criticou-se a excludente de culpabilidade como consequência do princípio,
exatamente porque se verificou que nela as circunstâncias pessoais do agente são o ponto
de discussão, e não o fato por ele cometido.

13.

Nesta mesma linha de entendimento, circunstâncias como antecedentes e

reincidência não podem obstar a aplicação do princípio da insignificância. Ambas estão
dentro de um contexto voltado (tal qual a excludente de culpabilidade) ao estudo do
perfil do indivíduo, em clara adesão ao direito penal do autor, absolutamente
incompatível com o Direito Penal Mínimo. E conclui-se que a aplicação do princípio da
insignificância não deve estar atrelado a tais circunstâncias, não sendo um óbice que o
indivíduo possua antecedentes ou seja reincidente.

14.

As mais variadas formas de aplicação do princípio (aceito em

determinados casos que envolvem violência e crimes complexos, negado em outros)
demonstra que não há um consenso sobre como deve efetivamente incidir. O que restou
concluído ao final do presente trabalho é que o principio não pode ficar subordinado ao
entendimento pessoal de cada um dos aplicadores do Direito. Um mínimo de
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uniformização precisa ocorrer, a fim de que não haja contradição (e com ela injustiças)
na aplicação do Direito.

15.

E a crítica não reside no fato de que a jurisprudência não possui poder de

criar normas penais, até porque, como sabemos, ela possui poder para tal. O fato é que,
na existência de tantas divergências sobre a aplicação do princípio (se é compatível com
a reincidência, se pode ser aplicado aos crimes complexos, se deve respeitar limites
monetários mínimos et coetera) se corre o risco de haver uma imensidão de diferentes
decisões judiciais a respeito da mesma matéria, a depender do entendimento do aplicador
do Direito.

16.

A solução que se encontra para a presente problemática é que se respeite a

natureza do princípio da insignificância, que é originário dos preceitos constitucionais, e
o aplique sempre em conformidade com o que dita a Constituição. Assim atuando,
afastar-se-ia, por exemplo, a presença do direito penal do autor (e se veria excluída a
discussão em torno da reincidência e dos antecedentes). Afastar-se-ia a possibilidade de
punir em excesso e discutir no Direito Penal fatos que não lesionam bens jurídicos (o que
resolveria a discussão relativa aos crimes complexos, onde muitas vezes um dos bens
tutelados não foi minimamente ferido).

17.

O que traz a necessária segurança jurídica para uma legítima aplicação do

princípio da insignificância é que não existem delitos irrelevantes: o irrelevante são os
fatos.
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