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RESUMO:   
 

 
No ano de 2004, o Supremo Tribunal Federal definiu os critérios a serem utilizados na 

aplicação do princípio da insignificância. O mencionado princípio, em conjunto com outros 

princípios do direito penal, como fragmentariedade, subsidiariedade e intervenção mínima,  

pauta-se por intervir minimamente nas condutas sociais. Preza o princípio da bagatela afastar 

a aplicação da lei penal em situações que não há uma lesão significativa ao bem jurídico. O 

presente trabalho analisou como o princípio da insignificância vem sendo aplicado pela 

Suprema Corte em determinados crimes. Observou-se, ainda, porém de forma mais 

pormenorizada, o tratamento do STF na aplicação do princípio em relação ao crime de 

descaminho e de furto, a partir de um levantamento de julgados no período de 2009 a 2014.  

 

PALAVRA- CHAVE: Princípio da insignificância. Supremo Tribunal Federal. Descaminho. 

Furto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT:  

 
 

In the year of 2004, the Supreme Court defined the criteria to be used in applying the 

principle of insignificance. The mentioned institute in conjunction with other principles of 

criminal law, for example, fragmentary, subsidiarity and minimum intervention is guided by 

minimally intervene in social behavior. The purpose of the principle of insignificance is to 

disregard the application of criminal law in situations where there is no significant damage to 

the legitimate good. This study examined how the principle of insignificance has been applied 

by the Supreme Court in certain crimes. There was even, but in more detail, the treatment of 

the Supreme Court of that principle in relation to the crime of embezzlement and theft, from a 

survey judged the Supreme Court from 2009 to 2014 . 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

“O direito penal deve garantir os pressupostos de uma convivência pacífica, livre e 

igualitária entre os homens, na medida em que isso não seja possível através de outras 

medidas de controle sócio-políticas menos gravosas”1.   

Sendo o ramo do direito mais severo que priva a liberdade do indivíduo em prol de 

uma convivência harmoniosa da sociedade, o direito penal não pode ser aplicado em toda e 

qualquer conduta.  

Ora, se não são todas as condutas que devem ser punidas penalmente, será que mesmo 

aquelas tipificadas como crime, mas que não afetam significativamente um bem jurídico, 

devem ser punidas?  

É a partir desse questionamento que se verifica a importância do tema objeto deste 

trabalho. O princípio da insignificância, se insere justamente como um método da política 

criminal, na medida em que se configura como instrumento de interpretação restritiva do tipo 

penal para evitar a incidência do direito penal em condutas que lesionam infimamente o bem 

jurídico2.  

No entanto, a importância do tema não se restringe somente a isso. A questão da 

ausência de um consenso, de critérios objetivos a serem utilizados pelos operadores do direito 

para aplicar o princípio da insignificância se mostra tanto quanto relevante. Ademais, seria 

viável utilizar critérios objetivos,o valor do bem jurídico, frente a nossa sociedade permeada 

pela desigualdade? Fato é que o valor que para muitos não seria elevado, para outros poderia 

ser.  

Frente a tal contexto, faz-se necessário, portanto, uma análise para verificar como o 

princípio da insignificância vem sendo aplicado perante o Supremo Tribunal Federal, com a 

finalidade de comparar a forma pela qual a Suprema Corte trata os diversos crimes, o presente 

trabalho foi propostopara analisar de forma pormenorizada os crimes de descaminho e de 

furto, justamente para contrapor suas especificidades tendo em vista que atingem a mesma 

camada da sociedade.  

                                                        
1ROXIN, Claus, Estudos de direito penal/ ClausRoxin; tradução de Luís Greco. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 
Pag. 32 
2MAÑAS, Carlos Vico. O princípio da insignificância como excludente da tipicidade no direito penal, São 
Paulo: Saraiva, 1994 p.81 
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Para isso, com a finalidade de se atingir o objetivo principal do presente trabalho - 

analisar como o Supremo Tribunal Federal vem aplicando o princípio da insignificância nos 

crimes de furto e descaminho- o artigo foi desenvolvido e estruturado em três capítulos para 

uma melhor abordagem sobre o tema.  

No primeiro capítulo será realizado um estudo a respeito do princípio da insignificância 

para expor o conceito do referido princípio, assim como os fundamentos do mesmo e os 

outros princípios a ele relacionados, como o princípio da intervenção mínima, da 

razoabilidade e da proporcionalidade. Ressaltando, ainda, que o Direito Penal distingue-se 

pelo seu caráter subsidiário e fragmentário.  

Em seguida, no segundo capítulo será demonstrada a construção jurisprudencial do STF a 

respeito do princípio da insignificância. Sendo assim, será apresentado como o princípio vem 

sendo adotado no referido Tribunal Superior, de forma a expor sobre quais fundamentos e 

critérios o mesmo tem aplicado este instituto em determinados crimes.  

Somado a esse esforço, no terceiro capítulo será feita uma análise dos julgados do STF 

que diz respeito somente ao crime de descaminho e de furto, crimes estes que são espécies do 

gênero de crimes tributários e patrimoniais respectivamente, no período de 2009 a 2014, 

constatando-se, assim, as incoerências e especificidades da sua aplicação em cada crime para 

posteriormente ser apontada, se possível, a ausência de consensos firmes sobre o princípio, e 

até mesmo a insegurança jurídica causada por ele. 

 

2. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA 
 

2.1. Conceitos e fundamentos 
 

 
Mesmo que garantidor da segurança e da liberdade dos indivíduos em uma sociedade, 

não cabe ao direito penal, como o instrumento mais duro e rígido do nosso ordenamento 

jurídico intervir em todaconduta, muito menos naquelas que causam o mínimo de lesão ao 

bem jurídico tutelado pela norma.  

É nesta esteira e, em virtude de sua natureza fragmentária que o direito penal tem a 

finalidade de proteger os bens juridicamente mais relevantes e necessários para a convivência  

na sociedade. Assim, depois de escolhidos os bens a serem tutelados, o legislador define quais 
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as condutas que o Estado deverá punir aquele que não obedecer o previsto em lei e, 

consequentemente cometer um ato ilícito3.   

No entanto, quando o legislador invoca para si a responsabilidade de tutelar 

determinados bens e, desenvolve as normas que, de forma abstrata, irão descrever as 

condutas, acaba por criar normas que englobam uma série de condutas possíveis e 

imagináveis em que possam ocorrer significantes prejuízos mas que na realidade não se 

mostram relevantes na esfera criminal a ponto de serem punidas4. 

Como se vê, buscou o legislador elaborar tipos penais abstratos para proteger toda e 

qualquer ação que afeta o bem jurídico, sem excluir do âmbito de proibição penal aquelas que 

produziriam inexpressiva gravidade ao bem jurídico.  

Neste sentido, leciona Carlo Vico Mañas:   

 

Ao realizar o trabalho de redação do tipo penal, o legislador apenas tem em 
mente o prejuízos relevantes que o comportamento incriminado possa causar 
à ordem jurídica e social. Todavia, não dispõe de meios para evitar também 
que sejam alcançados os casos leves. O principio da insignificância surge 
justamente para evitar situações dessa espécie, atuando como instrumento de 
interpretação restritiva do tipo penal, como o significado sistemático 
político-criminal da expressão da regra constitucional do 
nullumcrimensinelege, que nada mais faz do que revelar a natureza 
subsidiaria e fragmentaria do direito penal.5 

 
A partir deste cenário, em que existem diversas normas abstratas punindo condutas 

irrelevantes, é que nasce o princípio da insignificância6, formulado por Claus Roxin7, e que 

tem como objetivo afastar a incidência da lei penal nas situações que ofendem de forma 

ínfima o bem jurídico. Nas precisas palavras de Rogério Greco, o referido princípio tem por 

finalidade auxiliar o intérprete quando da análise do tipo penal, para fazer excluir do âmbito 

de incidência da lei aquelas situações consideradas como de bagatela8.  

Neste contexto, segundo Assis Toledo:  

 

                                                        
3GRECO, Rogério, Curso de Direito Penal- 4ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2004, pag.68  
4ibidem, pag. 68/69 
5 MAÑAS, Carlos Vico. O princípio da insignificância como excludente da tipicidade no direito penal, São 
Paulo: Saraiva, 1994 p.56 apud GRECO, Rogério, Curso de Direito Penal- 4ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 
2004, pag. 72.  
6O princípio da insignificância foi cunhado pela primeira vez por Claus Roxin em 1964, que voltou a repeti-lo 
em sua obra Política Criminal y sistema de lderecho penal” apud BITENCOURT, Cezar Roberto, Tratado de 
Direito penal: parte geral, v. 1, 11. Ed. Atual. São Paulo: Saraiva, 2007, pág. 13 
7PRADO, Luiz Regis, Curso de direito penal brasileiro, volume 1: parte geral. 6 ed. Rev. atual. E ampl.- São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. Pag. 148. 
8 op.cit., pag. 73 



4 

 

[...]o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria 
denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai até onde 
seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não deve-se ocupar-se de 
bagatelas9.  

 
O princípio da insignificância, também conhecido como princípio da bagatela, como 

apontado por Vico Mañas, surge justamente para evitar situações como essas, atuando como 

um instrumento de interpretação restritiva para ponderar as condutas que, embora estejam 

previstas no tipo penal, não ofendem expressivamente o bem jurídico tutelado, de modo a não 

justificar a sanção penal10.  

Diante do exposto, fica claro que o princípio da bagatela se insere ao direito penal por 

meio da tipicidade. Isto porque, ao aplicarmos o princípio da insignificância estamos na 

verdade diante de uma situação em que há um conduta que possui um tipo penal 

correspondente mas que, na verdade, não foi capaz de afetar o bem significativamente. 

Exclui-se assim, a tipicidade da conduta11.  

Vale lembrar que o juízo de atipicidade deve se ater à sua concepção material, ou seja, 

não basta a contrariedade formal à norma, sendo indispensável que a conduta coloque em 

risco de lesão concreta o bem jurídico tutelado12.  

Neste sentido, o princípiopode ser entendido como uma técnica de interpretação do 

tipo penal, ou seja, como uma ferramenta norteadora da aplicação da lei penal quando o 

comportamento ilícito tiver causado uma ofensa ao bem jurídico protegido13.  

Faz- se necessário, portanto, que cada caso concreto seja analisado, pois o mero fato 

da conduta ser típica, ou seja, estar prevista em lei não quer dizer que esta será merecedora de 

punição. Isto porque, se realizada uma interpretação mais restritiva da norma, como apontado 

por Vico Mañas, sob o critério material, poderá o princípio da insignificância incidir e evitar 

que uma conduta por mais que ela seja típica, passe a ser considerada insignificante no caso 

concreto diante da ausência de lesividade a ser reprimida. O que ocorre na verdade é uma 

ponderação entre a gravidade da conduta atípica e a punição estatal que se dá através da pena 

a ser aplicada. 

                                                        
9TOLEDO, Francisco de Assis, Princípios básicos do Direito Penal: de acordo com a lei n. 7.209, de 11-7-
1984 e com a Constituição Federal de 1988. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 1994.  
10 MAÑAS, Carlos Vico. O princípio da insignificância como excludente da tipicidade no direito penal, São 
Paulo: Saraiva, 1994 p.81  
11 GRECO, Rogério, Curso de Direito Penal- 4ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2004, pag. 70 
12 PELUSO, Vinicius de Toledo Piza, A objetividade do princípio da insignificância. Boletim IBCCRIM n. 
109, dez/01 
13PRADO, Luiz Regis, Curso de direito penal brasileiro, volume 1: parte geral. 6 ed. Rev. atual. E ampl.- São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. Pag. 148. 
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Dessa forma, conforme o exposto acima, pode-se concluir que o princípio da 

insignificância tem como finalidade limitar o campo de incidência do direito penal, 

estabelecendo assim uma adequação proporcional entre o ato ilícito e a sanção penal.  

 

2.2  Princípios Penais Correlacionados 
 

 

O princípio da insignificância está intimamente ligado a outros princípios do direito 

penal. Essa correlação se deve ao fato de que outros princípios do direito penal, além de 

embasarem e servirem como parâmetro, fundamentam a aplicação do princípio da 

insignificância. Dentre os princípios que embasam o mesmo, destacamos alguns que se 

mostram suficientes para  fundamentar a sua aplicabilidade.  

Sabe-se que, além de ser impraticável, não cabe ao direito penal como apenas um dos 

ramos do ordenamento jurídico interferir em todas as condutas delitivas que possam ocorrer 

na sociedade. Deve o direito penal incidir somente sobre as condutas que representam uma 

significativa lesão ao bens jurídicos mais importantes14. 

Conforme, preleciona Cezar Bitencourt:  

 

O principio da intervenção mínima, também conhecido como ultima ratio, 
orienta e limita o poder incriminador do Estado, preconizando que a 
criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário 
para a proteção de um bem jurídico15.  

 
Neste contexto, pode-se dizer que o direito penal se configura como ultima ratio, pois 

ele só deverá atuar caso outro ramo do nosso ordenamento jurídico não se mostre capaz de 

tutelar efetivamente os bens jurídicos na vida em sociedade.  

Verifica-se assim que o Direito penal assume uma natureza subsidiária e, por 

conseguinte sua intervenção só se dará quando os demais ramos do direito se revelam 

incapazes de proteger devidamente os bens jurídicos.  

Como já mencionado, o objetivo do direito penal é promover a convivência pacífica e 

harmônica em uma sociedade. No entanto, e assim como leciona Claus Roxin essa finalidade 

está condicionada a um pressuposto: “a pena só pode ser cominada quando for impossível 

                                                        
14 MOREIRA, Alexandre Magno Fernandes, A subsidiariedade como baliza para insignificância, Boletim 
IBCCRIM 149, abril/2005 
15 BITENCOURT, Cezar Roberto, Tratado de Direito penal: parte geral, v. 1, 11. Ed. Atual. São Paulo: 
Saraiva, 2007, pág. 13 
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obter esse fim através de outras medidas menos gravosas”16 . A subsidiariedade entra 

justamente, nesse contexto, em que se prefere medidas menos gravosas para proteger os bens 

jurídicos17.   

Essa característica subsidiária do sistema penal nos direciona a outro princípio do 

direito penal: a fragmentariedade.  

Nem todas as condutas são protegidas pelo direito penal, bem como nem todos os bens 

jurídicos são tutelados. E, como mencionado no item anterior, o direito penal a partir de um 

critério político de escolha, seleciona os bens mais relevantes e importantes para convívio 

harmonioso na sociedade. A partir dessa seleção, um pequeno grupo de bens passarão a ser 

tutelados pelo direito penal.  

Na mesma linha e, conforme apresentado por Cezar Bitencourt “o direito penal limita-

se a castigar as ações mais graves praticadas contra os bens jurídicos mais importantes, 

decorrendo daí o seu caráter fragmentário”18.  

Vale ressaltar, que a fragmentariedade se apresenta de forma mais marcante no direito 

penal, pois este ramo do ordenamento jurídico lida com a liberdade do ser humano. O sistema 

penal possui a sanção mais severa de todos os outros ramos do direito. Diante dessa limitação 

da liberdade do indivíduo devemos aplicá-lo somente quando esta for indispensável para 

proteger outro bens jurídicos tão valiosos quanto a liberdade. Mas, mesmo que fundamentais 

sejam esses bens, eles não devem ser objeto de proteção caso sua lesão seja inexpressiva19.  

Conforme demonstrado, tanto o caráter fragmentário quanto o subsidiário do direito 

penal está relacionado ao fato de que a sanção penal deve ser tida como o último recurso a ser 

utilizado, caso outro meio no ordenamento jurídico não seja capaz de proteger os direitos dos 

indivíduos frente às lesões que eles possam vir a sofrer.  

Neste sentido, a subsidiariedade e a fragmentariedade dão ensejo à aplicação do 

princípio da insignificância, ao prever que não basta que uma conduta seja somente ilícita, 

esta deve ao mesmo tempo lesionar de maneira significativa o bem jurídico resguardado pelo 

ordenamento.  

Outro preceito que fundamenta o princípio da bagatela é o da ofensividade. De acordo 

com este mandamento, o Estado só poderá punir penalmente se a conduta delitiva for capaz 

                                                        
16ROXIN, Claus, Estudos de direito penal/ ClausRoxin; tradução de Luís Greco. Rio de Janeiro :Renovar, 
2006. Pag. 33 
17 ibidem,. Pag. 32-35 
18BITENCOURT, Cezar Roberto, Tratado de Direito penal: parte geral, v. 1, 11. Ed. Atual. São Paulo: 
Saraiva pág. 14 
19MOREIRA, Alexandre Magno Fernandes, A subsidiariedade como baliza para insignificância, Boletim 
IBCCRIM 149, abril/2005  
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de lesionar, ou ao menos colocar em perigo concreto o bem jurídico tutelado pelo sistema 

penal. Em outras palavras, somente condutas que causam um dano concreto ao bem jurídico 

merecem ser reprimidas20.   

Na lição de Cezar Bitencourt:  

 

O princípio da Ofensividade no direito penal tem a pretensão de que seus 
efeitos tenham reflexos em dois planos: no primeiro, servir de orientação à 
atividade legiferante, fornecendo substratos políticos-jurídicos para que o 
legislador adote, na elaboração do tipo penal, a exigência indeclinável de 
que a conduta proibida represente ou contenha verdadeiro conteúdo ofensivo 
a bens jurídicos socialmente relevantes; no segundo plano, servir de critério 
interpretativo, constrangendo o interprete legal a encontrar em cada caso 
concreto indispensável lesividade ao bem jurídico protegido21.  

 

 Neste ponto, como podemos observar o referido princípio atua em dois momentos. O 

primeiro como se pode ver se dirigi ao legislador e, portanto, limita a capacidade ius puniendi 

do Estado ao prever que as condutas a serem tipificadas devem apresentar um conteúdo no 

mínimo ofensivo. Já o segundo momento, se refere a aplicação da norma ao caso concreto. 

Sendo assim, deverá o intérprete da lei aplicá-la  somente se existir ofensividade suficiente a 

fim de justificar a sanção penal22.  

Por fim, devemos destacar que o princípio da proporcionalidade previsto na 

constituição em diversas passagens do artigo 5º, diz respeito à individualização da pena, 

proibição de determinadas modalidades de sanções penais e admissão de maior rigor para 

infrações mais graves. O mencionado princípio visa, sobretudo, garantir os direitos 

fundamentais na medida em que prevê a necessidade de uma adequação entre a gravidade da 

conduta delitiva e a pena aplicada23. 

Mas não é somente isso, a proporcionalidade também decorre da necessidade de se 

verificar a gravidade do perigo e a lesão que se pode produzir para salvar o bem protegido. 

O princípio da proporcionalidade está diretamente conectado ao princípio da 

razoabilidade, já que atua de forma a auxiliar o julgamento da sanção a ser aplicada pelo juiz 

no caso concreto. Assim, como pontua Cezar Bitencourt:  

 

                                                        
20BITENCOURT, Cezar Roberto, Tratado de Direito penal: parte geral, v. 1, 11. Ed. Atual. São Paulo: 
Saraiva pág. 22 
21 ibidem, pág. 9  
22 ibidem, pág. 22/23 
23 ibidem, pág. 24 
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A razoabilidade exerce função controladora na aplicação do principio da 
proporcionalidade. Com efeito, é preciso perquirir se, nas circunstâncias, é 
possível adotar outra medida ou outro meio menos desvantajoso e menos 
grave para o cidadão24.  

 
Deverá, portanto, o intérprete da lei analisar o caso concreto para verificar se  

realmente é indispensável que seja aplicada a pena, pois se o ato ilícito, mesmo que típico, for  

irrelevante, não há que se falar em aplicação da sanção penal, tendo em vista que acarretará 

em uma sanção excessiva para uma conduta pouco danosa. E como dito anteriormente, o 

Estado tem o dever de garantir, defender e assegurar os direitos e garantias fundamentais dos 

indivíduos.  

Constata-se assim, que o princípio da insignificância está intimamente ligado ao 

princípio da razoabilidade e da proporcionalidade como se pode ver através da seguinte 

passagem lecionada por Vico Mañas:  

Outro fundamento do principio da insignificância reside na ideia de 
proporcionalidade que a pena deve guarda em relação à gravidade do crime. Nos 
casos de ínfima afetação do bem jurídico, o conteúdo de injusto e tão pequeno que 
não subsiste qualquer razão para imposição de reprimenda. Ainda a mínima pena 
aplicada seria desproporcional à insignificação social do fato25.  

 

Sendo assim, é visível que diversos princípios estão intimamente ligados ao princípio 

da insignificância, de forma a ajudar na sua aplicabilidade e diminuir a insegurança jurídica 

muitas das vezes causada. 

 

3. DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA 
 

 

No capítulo anterior, foram apresentados os aspectos teóricos do princípio da 

insignificância. Ou seja, foram expostos seu conceito, os princípios a ele relacionados e como 

a doutrina o enfrenta. Sabendo-se que não há previsão legal do referido princípio e, que sua 

existência e aplicação é fruto de construções dos operadores do direito e da jurisprudência, 

neste capítulo investigaremos como de uma forma geral o princípio vem sendo aplicado, em 

quais crimes ele pode ser aplicado e o que fundamenta sua aplicação.  

                                                        
24 BITENCOURT, Cezar Roberto, Tratado de Direito penal: parte geral, v. 1, 11. Ed. Atual. São Paulo: 
Saraiva pág. 27 
25MAÑAS, Carlos Vico. O princípio da insignificância como excludente da tipicidade no direito penal,  São 
Paulo: Saraiva, 1994. p.58 
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O Supremo Tribunal Federal vem analisando cada vez mais o princípio da 

insignificância para considerar ou não se uma conduta é crime no caso concreto apesar de ser, 

de forma abstrata, típica.  

Podemos citar como marco inicial para aplicação do referido princípio o Habeas 

Corpus 84.41226, DJ 19-11-2004 julgado pela Segunda Turma do STF em 19.10.2004 que 

teve como relator o Ministro Celso de Mello.  

O caso versa sobre um furto no valor de R$ 25,00 em que o paciente alega ser 

desproporcional a pena de 8 meses de reclusão que lhe foi aplicada, quando na verdade trata-

se de um furto em que o objetofoi recuperado e, ainda, é de pequeno valor, ausente, portanto, 

qualquer prejuízo sofrido pela vítima.  

O ministro relator fundamentou seu voto reconhecendo que:  

 

O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzem resultado, 

cujo desvalor- por não importar em lesão significativa a bens jurídicos 

relevantes- não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao 

titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social27.  

 

Entendeu-se, também, que o valor do bem furtado era ínfimo. Isto porque, a época do 

julgamento correspondia a apenas 9,61% do salário mínimo.  

No mais, o referido acordão, ainda, definiu os critérios que legitimam a aplicação do 

princípio da insignificância, que são: (i) a mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) 

nenhuma periculosidade social da ação; (iii) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do 

comportamento e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada28.  

Para melhor entendimento da fundamentação apresentada pelo Ministro, segue abaixo 

a ementa do HC 84.412:  

 

E M E N T A: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO 
DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO 
DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE 
DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO 
MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A 
JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - "RES 
FURTIVA" NO VALOR DE R$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO 

                                                        
26O acordão do referido Habeas Corpus não foi o primeiro a falar sobre a aplicação do princípio da 
insignificância, mas é considerado por muitos como paradigmático pois estabeleceu os critérios objetivos para a 
aplicação do referido princípio. 
27Voto proferido pelo Ministro Celso de Mello no HC 84.412, DJ 19-11-2004 
28 HC 84412, Rel., Min. Celso De Mello, DJ 19-11-2004 
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SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA - 
CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - 
PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA 
QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO 
MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. - O princípio da insignificância - 
que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e 
da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de 
excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de 
seu caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, 
na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos 
vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a 
nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de 
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão 
jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no 
reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e 
impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção 
mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A 
FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT 
PRAETOR". - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima 
circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do 
indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria 
proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam 
essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente 
tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de 
significativa lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que 
produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa 
a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo 
importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da 
própria ordem social.(HC 84412, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, 
Segunda Turma, julgado em 19/10/2004, DJ 19-11-2004 PP-00037 EMENT 
VOL-02173-02 PP-00229 RT v. 94, n. 834, 2005, p. 477-481 RTJ VOL-
00192-03 PP-00963- grifo nosso) 

 

 Ainda de acordo com o referido acórdão, cabe ao direito penal, tendo em vista seu 

caráter subsidiário, se preocupar apenas com lesões significativas. Nas palavras do ministro 

Celso de Mello:  

 

Isso significa, pois, que o sistema jurídico há de considerar a 

relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a 

restrição de direitos dos indivíduo somente se justificarão quando 

estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade 

e de outros bens jurídicos que lhes sejam essências, notadamente 

naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a 

dano, efetivo ou potencial, impregnando de significativa lesividade29.  

 

                                                        
29HC 84412, Rel., Min. Celso De Mello, DJ 19-11-2004 



11 

 

É neste contexto, em que o direito penal atua como a ultima ratio do nosso 

ordenamento jurídico, que podemos inferir o motivo do crescente número de casos que 

chegam ao Supremo Tribunal Federal invocando o princípio da insignificância e, até mesmo, 

do amplo rol de crimes que aceitam a incidência do referido princípio.   

Dentre os crimes que aceitam a aplicação do princípio da bagatela podemos citar: o 

descaminho, o furto e os crimes ambientais.  

 

3.1. Crime de descaminho 
 

 

 De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal constata-se a 

possibilidade da incidência do princípio nos crimes fiscais. Isto se deve ao fato da lei 

10.522/2002 que,dispõe sobre o cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e 

entidades, estabelecer em seu artigo 2030, cuja redação foi modificada pela lei 11. 033/04, que 

serão arquivados as execuções fiscais cujo valor seja igual ou inferior a R$ 10.000,00. Se nem 

mesmo a máquina administrativa, a fazenda pública, irá executar os débitos inscritos como 

dívida ativa da União não cabe ao direito penal punir31. Desta forma, o STF passou a utilizar o 

valor de 10.000,00 reais como critério para ser considerada a irrelevância penal e assim, ser 

aplicado o princípio.  

 No entanto, esse valor de 10.000,00 reais foi alterado para 20.000,00 reais pelas 

portarias 7532 e 13033 do Ministério da Fazenda em 2012. Sendo assim, o STF passou a adotar 

como parâmetro 20.000,00 reais.  

 Neste sentido, segue alguns julgados:  

 
                                                        
30Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do Procurador da Fazenda 
Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) 
31 HC 100177/PR, rel., Min. Ayres Britto, DJe., 20.08.2010  
32Art. 1º Determinar: I- a não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor com a 
Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais); e  

II- o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja 
igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais)( grifo nosso)  

33Art. 2º O Procurador da Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, das execuções 
fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais), desde que não conste dos autos garantia, integral ou parcial, útil à satisfação do crédito. 
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Habeas corpus. 2. Descaminho. Tributos não recolhidos totalizando R$ 
441,56. 3. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância 
quando o valor sonegado não ultrapassar o patamar estabelecido para 
arquivamento de autos das execuções fiscais, ou seja, R$ 10.000,00, 
conforme dispõe o art. 20 da Lei 10.522/2002. Precedentes. 4. Existência 
de outros procedimentos administrativo-fiscais em desfavor do paciente, 
cuja soma dos tributos devidos ultrapassa o montante de R$ 23.000,00. 
Reiteração delitiva. Afastamento do princípio da bagatela em razão da maior 
reprovabilidade da conduta. 5. Ordem denegada.(HC 115331, 
Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 
18/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 28-06-2013 
PUBLIC 01-07-2013, grifo nosso) 

 
EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E DIREITO 
PENAL. DESCAMINHO. VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO PELO 
ART. 20 DA LEI 10.522/2002. PORTARIAS 75 E 130/2012 DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
INAPLICABILIDADE. REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS. 
ORDEM DENEGADA. 1. A pertinência do princípio da insignificância 
deve ser avaliada considerando-se todos os aspectos relevantes da conduta 
imputada. 2. Para crimes de descaminho, considera-se, na avaliação da 
insignificância, o patamar previsto no art. 20 da Lei 10.522/2002, com a 
atualização das Portarias 75 e 130/2012 do Ministério da Fazenda. 
Precedentes. 3. Embora, na espécie, o descaminho tenha envolvido elisão de 
tributos federais em montante pouco superior a R$ 11.533,58 (onze mil, 
quinhentos e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos) a existência de 
registros criminais pretéritos obsta, por si só, a aplicação do princípio da 
insignificância, consoante jurisprudência consolidada da Primeira Turma 
desta Suprema Corte (HC 109.739/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 
14.02.2012; HC 110.951/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27.02.2012; HC 
108.696/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.10.2011; e HC 107.674/MG, 
Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.9.2011). Ressalva de entendimento pessoal 
da Ministra Relatora. 4. Ordem denegada.(HC 123861, Relator(a):  Min. 
ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/10/2014, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 24-10-2014 PUBLIC 28-10-2014, grifo 
nosso) 

 

3.2. Crime de furto 
 

 

No que se refere ao crime de furto, verifica-se que não existe um entendimento 

uniformizado para aplicação do princípio. Por mais que o STF já tenha estabelecido os 

vetores a serem examinados, observa-se na jurisprudência julgados que levam em 

consideração somente as questões objetivas e julgados que levam em consideração as 

questões subjetivas, como por exemplo as características pessoais do agente.  

Nesse caso, vemos que muitos dos acórdãos analisam o caso concreto e suas 

peculiaridades. São analisadas:(i) a forma como o crime ocorreu, (ii) quem era a vitima, (iii)  

se houve uma lesão expressiva, dentre outras coisas.  
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Para exemplificar, seguem os julgados abaixo:  

 

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO 
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
EXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE 
NEGA PROVIMENTO. 1. Para a incidência do princípio da insignificância, 
devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do 
fato, tais como, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de 
periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do 
comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. Nas 
circunstâncias do caso, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio em 
razão da expressividade da lesão jurídica provocada, correspondente ao valor 
de um salário-mínimo. 3. Recurso ao qual se nega provimento.(RHC 
118972, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. 
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 04-09-2014 PUBLIC 05-09-2014)   

 
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. 
PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE FURTO SIMPLES. 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 
REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. 
REINCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I – A aplicação do princípio 
da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de 
forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente 
ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de 
reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva. II – No 
caso sob exame, embora a vantagem patrimonial ilícita obtida (R$ 
15,12) possa ser considerada de pequena expressão, outros vetores 
devem ser considerados com vistas ao exame da insignificância da ação. 
III - Infere-se dos autos que o paciente dá mostras de fazer das práticas 
criminosas o seu modus vivendi, uma vez que, além de reincidente, é 
acusado de envolvimento em outros crimes. IV – Na espécie, a aplicação 
do referido instituto poderia significar um verdadeiro estímulo à prática 
desses pequenos furtos, já bastante comuns nos dias atuais, o que 
contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido 
pela coletividade. V – Recurso a que se nega provimento.(RHC 117751, 
Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado 
em 27/08/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 24-04-2014 
PUBLIC 25-04-2014, grifo nosso) 

 

3.3. Crimes ambientais 
 

 

Em relação aos crimes ambientais, “surgindo a insignificância do ato em razão do bem 

protegido, impõem-se a absolvição do acusado”34. O STF aplicou pela primeira vez o 

                                                        
34AP 439/SP, rel., Min. Gilmar Mendes, DJe. 13.02.2009  
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princípio da bagatela em crimes ambientais somente em 201235 , no HC 112563 para 

descaracterizar a tipicidade do crime e absolver o réu.  

No acordão em questão, mesmo sendo reprovável36 a conduta e o paciente já ter 

praticado a mesma conduta anteriormente, foi considerado desproporcional puni-lo 

penalmente tendo em vista a sua conduta - pescar 6 camarões em período não permitido com 

o uso de equipamentos proibidos.  

Todavia, não são todos os crimes que, de acordo com a jurisprudência, o princípio da 

bagatela pode ser aplicado. Crimes que envolvem violência como roubo e os contra a 

administração pública não admitem a incidência do mencionado princípio.  

 

3.4. Crime de roubo 
 

 

No caso do crime de roubo, o STF firmou o entendimento de que não é possível 

aplicar o princípio da insignificância nos crimes praticados mediante violência ou grave 

ameaça37.   

Ademais, a segunda turma da suprema corte entende que:  

 

por se tratar de crime complexo, no qual o tipo penal tem como 
elemento constitutivo o fato de que a subtração de coisa móvel alheia 
ocorra ‘mediante grave ameaça ou violência à pessoa’ a demonstrar 
que visa proteger não só o patrimônio, mas também a integridade 
pessoal38.  

 

 Para exemplificar, destaca-se os seguintes acórdãos: 

 

EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. 
ROUBO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
INCOMPATIBILIDADE. É inviável reconhecer a aplicação do princípio 
da insignificância para crimes praticados com violência ou grave 

                                                        
35Disponível em:<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=215713>acesso 

em maio de 2015 
36Afirma o ministro relator Ricardo Lewandowski que “Cumpre ressaltar, ainda, que o paciente praticou o delito 
nas duas formas vedadas pela norma, ou seja, efetuou a pesca em época proibida e com pretechos ou aparelhos 
não permitidos. É nesse contexto que se deve avaliar a reprovabilidade da conduta, pois prevalece a necessidade 
de resguardar a proteção do meio ambiente perante a sociedade, e não apenas na importância econômica ou na 
quantidade pescada. Trecho retirado do HC 112563/SC, rel., Min. Ricardo Lewandowski, DJe. 10.12.2012)  
37HC 95.174, rel., Min. Eros Grau, DJe 20.03.2009. 
38AI-AgR n. 557.972, Rel., Min. Ellen Gracie, DJ de 31/03/2006 
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ameaça, incluindo o roubo. Jurisprudência consolidada do Supremo 
Tribunal Federal. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.(RHC 
106360, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 
18/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 03-10-2012 
PUBLIC 04-10-2012 grifo nosso)  

 
EMENTA Habeas corpus. Penal. Crime de roubo qualificado (art. 157, § 2º, 
inciso II, do Código Penal). Inaplicabilidade. Precedentes. 1. O crime de 
roubo se caracteriza pela apropriação do patrimônio de outrem mediante 
violência ou grave ameaça à sua integridade física ou psicológica. No caso 
concreto, ainda que o valor subtraído tenha sido pequeno, não há como se 
aplicar o princípio da insignificância, mormente se se considera que o 
ato foi praticado pelo paciente mediante grave ameaça e com o concurso 
de dois adolescentes, fato esse que não pode ser taxado como um 
comportamento de reduzido grau de reprovabilidade. 2. A jurisprudência 
consolidada nesta Suprema Corte é firme no sentido de ser inaplicável o 
princípio da insignificância ao delito de roubo. 3. Habeas corpus 
denegado.(HC 97190, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, 
julgado em 10/08/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 
EMENT VOL-02418-02 PP-00323 RTJ VOL-00216- PP-00374, grifo 
nosso)  

 

3.5. Crime de Peculato 
 
 

 Nos crimes contra a administração pública podemos notar que a Suprema Corte não 

considera para fins de aplicação do princípio apenas a expressão econômica da lesão, tendo 

em vista que nesses crimes o bem jurídico protegido é a moral administrativa. Assim como 

leciona Mirabete, “o dano, mais do que material, é moral e político”39.  

Neste cenário, o ministro Lewandowski afirma:  

 

[...] a aplicação do referido princípio somente deve ter lugar quando a 
interferência do Direito Penal mostrar-se desnecessária e 
desproporcional à ação levada a efeito pelo réu. Como visto, o delito 
praticado pelo paciente traz consigo enormes consequências negativas 
à administração pública e à moral administrativa40.  
 

 Desta forma, com a finalidade de proteger a administração pública observamos alguns 

julgados em que o princípio não é aplicado, como exemplo segue a seguinte ementa:  

 

Ementa: Habeas Corpus. Crime militar. Estelionato. Princípio da 
                                                        

39MIRABETE, JulioFabrini e FABRINI, Renato N.. Manual de direito penal. 24. ed. São Paulo: Editora Atlas 
S.A., 2010. p. 263 apud HC 112.388/SP, rel., Min. Ricardo Lewandowski, DJe. 14.09.2012 

40HC 112.388/SP, rel., Min. Ricardo Lewandowski, DJe. 14.09.2012 
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Insignificância. Tese defensiva não submetida à apreciação das instâncias 
inferiores. Supressão de instância. Restituição do objeto do delito e ausência 
de prejuízo ao erário. Irrelevância. Ausência de previsão normativa. Ordem 
denegada. A tese relativa à incidência do princípio da insignificância não foi 
submetida à apreciação do Superior Tribunal Militar, instância em que a 
defesa sustentou a “atipicidade da conduta por inexistir prejuízo patrimonial 
para a Marinha, tendo em vista que o material vendido foi restituído”, não 
tecendo qualquer consideração sobre a natureza bagatelar do delito em 
questão. A lei penal militar somente prevê a extinção da punibilidade em 
decorrência da reparação do dano no que concerne ao crime de peculato 
culposo (§§ 3º e 4º do art. 303, CPM), hipótese esta bem distinta do presente 
caso. O delito imputado ao ora paciente ofendeu o interesse estatal de 
zelar pela probidade, moralidade e fidelidade do servidor público para 
com a Administração Pública e seu patrimônio, pouco importando, no 
caso, a expressividade do valor pecuniário recebido pela “venda” ilegal 
ou como “gratificação pelo bom negócio oferecido”. Habeas corpus 
denegado.(HC 105676, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda 
Turma, julgado em 18/10/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 
DIVULG 05-03-2012 PUBLIC 06-03-2012) 
 

 Diante de todo o exposto, pode-se afirmar que há uma certa rejeição do Supremo 

Tribunal Federal em aplicar o princípio da insignificância em alguns crimes. Se atém a 

Suprema Corte, em analisar as especificidades de cada crime, ou seja, o bem jurídico tutelado, 

a maneira de como é praticado para averiguar a possibilidade de incidência do princípio.  

 Nas palavras de Rogério Greco:  

 

[...] a aplicação do princípio da insignificância não poderá ocorrer em 
toda e qualquer infração penal. Contudo, existem aquelas em que a 
radicalização no sentido de não se aplicar o princípio em estudo nos 
conduzirá a conclusões absurdas, punindo-se, por intermédio do ramo 
mais violento do ordenamento jurídico, condutas que não devia 
merecer a atenção do Direito Penal em virtude da sua 
inexpressividade, razão pela qual são reconhecidas como de 
bagatela41.  

 

4. COMO O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICA O PRINCÍP IO DA 
INSIGNIFICÂNCIA NOS CRIMES DE DESCAMINHO E FURTO? 
 

 

Com a finalidade de atingir o objetivo principal do trabalho, que é analisar os critérios 

utilizados pelo Supremo Tribunal Federal para aplicar ou não o princípio da insignificância, 

foi realizado um levantamento dos julgados da Suprema Corte que dizem respeito ao crimes 

de descaminho e de furto no período entre 2009 e 2014. 
                                                        
41 GRECO, Rogério, Curso de Direito Penal- 4ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2004, pag.68 
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Mesmo que o Supremo já tenha estabelecido os requisitos para que o princípio da 

insignificância seja aplicado – (i) a mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) a nenhuma 

periculosidade social da ação; (iii) o reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e 

(iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada- é visível que não há uma uniformização 

da jurisprudência para incidência do referido princípio. Desta forma, nos próximos tópicos 

será feita uma análise mais profunda em relação ao dois crimes – descaminho e furto – de 

acordo com os acórdãos estudados.  

 

4.1. Metodologia 
 

 

A primeira etapa da pesquisa empírica consistiu em escolher (i) o Tribunal em que 

seria feito o levantamento jurisprudencial, (ii) o corte temporal e (iii) os termos que seriam 

utilizados para selecionar os julgados. Foram analisados, então, julgados do Supremo 

Tribunal Federal dentro do período de 2009 a 2014 tendo como critério de seleção a 

expressão “princípio da insignificância”.  

A pesquisa se deu somente no âmbito do STF, pois o referido tribunal além de ser um 

dos tribunais superiores responsáveis pela uniformização do entendimento acerca do 

princípio, suas decisões servem também como fundamento para as decisões dos tribunais nas 

instâncias inferiores e dos demais operadores do direito. Ademais, foi um recurso utilizado 

para reduzir o número de casos a serem analisados.   

O corte temporal foi delimitado tendo em vista (i) a edição da lei nº 11.033/ 2004 que 

alterou a lei nº 10.522/200242, (ii) as portarias nº 75 e 130 de 2012 do Ministério da Fazenda 

que alteraram o patamar previsto na lei 10.522/2002, bem como (iii) o HC 84. 412/ 2004 em 

que o STF estabeleceu os critérios a serem utilizados para aplicar o princípio.  

Apesar do marco inicial se dar em 2004 em razão dos motivos, acima expostos, o 

período escolhido se iniciou apenas em 2009 tendo em vista já existir uma pesquisa que 

engloba os anos de 2004 a 2009. Além disso, o marco final se deu em 2014 por se considerar 

um período suficiente (5 anos) para compor uma amostra de dados passível de análise.  

Ainda no que diz respeito ao critério de seleção dos julgados, no que se refere ao 

termo utilizado para fazer a busca dos julgados, foi somente escolhida a expressão “princípio 

da insignificância” por ser a expressão notoriamente conhecida por todos apesar de existirem 
                                                        
42A lei 10.522/02 dispõe sobre o cadastro informativo dos créditos não quitados de orgãos e entidades federais e 
dá outras providências 
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outras expressões como por exemplo “princípio da bagatela”. Sendo assim, utilizaram-se os 

seguintes termos: “princípio da insignificância e furto” e “princípio da insignificância e 

descaminho”.   

Desta forma, os acórdãos foram selecionados da seguinte forma: na página eletrônica 

do Supremo Tribunal Federal, na área de pesquisa de jurisprudência, foi usada a expressão 

“princípio da insignificância e furto” e “princípio da insignificância e descaminho” e, 

selecionada a data de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2014. Realizada essa busca, 

chegou-se a um total de 338 acórdãos, na qual 255 se referem ao crime de furto e 83 se 

referem ao crime de descaminho. Esse número, no entanto, se reduziu para 297 (232 sobre o 

crime de furto e 65 sobre o crime de descaminho) ao longo da pesquisa tendo em vista a 

existência de acórdãos que versavam sobre outro crime ou até mesmo que não foram julgados 

pelo princípio.  

Feito isso, a segunda etapa da pesquisa dedicou-se a leitura da ementa e do inteiro teor 

dos acórdãos. Para facilitar a coleta dos dados foi feita uma tabela na qual foram selecionadas 

as variáveis de acordo com o nosso objetivo. Como pretende-se analisar os critérios utilizados 

pelos ministros, a tabela foi elaborada com as seguintes variáveis43 : crime envolvido; 

aplicação ou não do princípio; valor; data da publicação e o argumento utilizado na decisão44.  

A partir da leitura de cada acórdão os dados foram tabelados e com base nisso foram 

feitos os gráficos e elaboradas algumas das conclusões que serão expostas a seguir. Vale 

ressaltar, que com o intuito de comparar a posição do supremo em relação a aplicação do 

princípio da insignificância nos crimes de furto e descaminho em diferentes períodos e tendo 

em vista a existência de pesquisas45 realizada no período de 2004 a 2009, a pesquisa que ora 

se realiza utilizou como parâmetro alguns dos critérios utilizados na referida pesquisa, já 

existente, para, assim, poder comparar melhor o tratamento que o Supremo vem dando ao 

princípio.  

 

                                                        
43Vale ressaltar, que na tabela referente ao crime de descaminho foi acrescentada uma variável que corresponde 
ao valor utilizado como parâmetro. 
44Os resultados da pesquisa realizada encontram-se  nas tabelas do anexo A 
45BOTTINI, Pierpaolo Cruz, OLIVEIRA, Ana Carolina Carlos de, PAPA, Douglas de Barros Ibarra e RIBEIRO, 
ThaísaBernhardt. O princípio da insignificância nos crimes contra o patrimônio e contra a ordem 
econômica: análise das decisões do Supremo Tribunal Federal e BOTTINI, Pierpaolo Cruz, SADECK, 
Maria Tereza, OLIVEIRA, Ana Carolina Carlos de, RODRIGUES, Daniela de Oliveira, PAPA, Douglas de 
Barros Ibarra, HOGA, Priscila Aki e RIBEIRO, ThaísaBernhardt. O princípio da insignificância nos crimes 
contra o patrimônio e contra a ordem econômica: análise das decisões do Supremo Tribunal Federal, São 
Paulo: 2011 
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4.2 Da análise dos julgados 
 

 

A partir da análise feita é visível a tendência do aumento do número de casos que 

chegam ao Supremo Tribunal Federal alegando o princípio da insignificância. No período 

analisado, observou-se um aumento gradativo de 2009 à 2012. No ano de 2012 esse aumento 

ocorreu de forma significativa tendo em vista que 75 casos foram julgados. No entanto, a 

partir de 2012 houve uma queda no número de casos conforme se verifica no gráfico a seguir:  

 

 

 

Além disso, o que nos parece é que praticamente a metade, mais especificadamente 

47,3%, dos casos apreciados se concentram nos anos de 2012 e 2013.  

No que diz respeito ao reconhecimento do princípio pela Suprema Corte, podemos 

constatar que somente em 2009 e em 2010 o número de casos com pedidos concedidos 

superou o número de casos em que os pedidos foram denegados.  

Como se vê, em 2009 foram acolhidos 20 julgados ao passo que foram denegados 11 

julgados. A partir de 2011, esse cenário mudou. De 2011 a 2014, o número de casos em que o 

pedido foi negado sempre foi maior que o número de casos em que o pedido foi concedido. 

Destaca-se o ano de 2012 em que essa diferença foi gritante (61 pedidos denegados e apenas 

15 pedidos acolhidos).  
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Ao contrário do que se concluiu na pesquisa aqui realizada, na pesquisa “O princípio 

da insignificância nos crimes contra o patrimônio e contra a ordem econômica: análise das 

decisões do Supremo Tribunal Federal” que compreende o período de 2004 a 2009 foi 

constatada que o número de casos cresceu de forma significativa e que sua concessão se deu 

de forma progressiva ao longo dos anos, consoante o seguinte trecho retirado da mencionada 

pesquisa:  

[...] enquanto em 2005 apenas dois casos trouxeram a julgamento o 
princípio, em 2009 foram 38 casos. Verifica-se o significativo 
aumento de 95% no número de casos alegando insignificância em 
quatro anos. Ademais, do total analisado de 75 acórdãos, 62 deles 
estão concentrados em 2008 e 2009, e 13 casos são dos anos 
anteriores, ou seja, 83% dos casos analisados concentram-se no curto 
espaço dos dois anos finais. Estes números revelam a relevância e 
expressividade que o princípio da insignificância vem assumindo no 
cenário jurisprudencial46.  

 

                                                        
46BOTTINI, Pierpaolo Cruz, OLIVEIRA, Ana Carolina Carlos de, PAPA, Douglas de Barros Ibarra e 
RIBEIRO, Thaísa Bernhardt.  O princípio da insignificância nos crimes contra o patrimônio e contra a 
ordem econômica: análise das decisões do Supremo Tribunal Federal, Rio de Janeiro: Editora FGV, Justiça 
em foco: estudos empíricos/ Org. Fabiana Luci 2012, p. 158-159 

20 21

15 15 14
16

11
14

22

60

51

38

0

10

20

30

40

50

60

70

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolução do reconhecimento do princícpio da 
insignifcância

Pedidos concedidos

Pedidos denegados



21 

 

47 

 

O mesmo impacto numérico pode ser observado nos valores referentes 
à concessão ou adesão do STF à teses da insignificância. No ano de 
2004, o único caso apresentar o argumento da insignificância não 
obteve êxito, o que corresponde a 100% de não concessão nesse ano. 
Nos anos seguintes, 2005 e 2006, houve concessão em 50% dos casos, 
o percentual de concessão foi equivalente ao de não concessão. Já em 
2007 o percentual de concessão passa a ser superior: 66% dos casos, 
números mantidos em 200848.  

 

 

                                                        
47BOTTINI, Pierpaolo Cruz, SADECK, Maria Tereza, OLIVEIRA, Ana Carolina Carlos de, RODRIGUES, 
Daniela de Oliveira, PAPA, Douglas de Barros Ibarra, HOGA, Priscila Aki e RIBEIRO, ThaísaBernhardt. O 
princípio da insignificância nos crimes contra o patrimônio e contra a ordem econômica: análise das 
decisões do Supremo Tribunal Federal, São Paulo: 2011 
48 BOTTINI, Pierpaolo Cruz, OLIVEIRA, Ana Carolina Carlos de, PAPA, Douglas de Barros Ibarra e 
RIBEIRO, Thaísa Bernhardt.  O princípio da insignificância nos crimes contra o patrimônio e contra a 
ordem econômica: análise das decisões do Supremo Tribunal Federal, Rio de Janeiro: Editora FGV, Justiça 
em foco: estudos empíricos/ Org. Fabiana Luci 2012, p. 159.  
.  
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49 

 

Ademais, ao compararmos a questão da concessão do pedido entre o crime de 

descaminho e o de furto, os dados nos indicam que no crime de descaminho o número de 

pedidos concedidos foi maior que o número de pedidos denegados nos anos de 2009 a 2011. 

Apenas no ano de 2013 que o número de casos denegados foi muito acima dos casos 

concedidos, pois no ano de 2014 a diferença entre o número de pedidos denegados e 

acolhidos foi muito pequena.  

 

 

 

                                                        
49BOTTINI, Pierpaolo Cruz, SADECK, Maria Tereza, OLIVEIRA, Ana Carolina Carlos de, RODRIGUES, 
Daniela de Oliveira, PAPA, Douglas de Barros Ibarra, HOGA, Priscila Aki e RIBEIRO, ThaísaBernhardt. O 
princípio da insignificância nos crimes contra o patrimônio e contra a ordem econômica: análise das 
decisões do Supremo Tribunal Federal, São Paulo: 2011 
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Em contrapartida, no crime de furto até o ano de 2012 houve uma progressão no 

número de casos em que os pedidos foram denegados. Mesmo que o número de pedidos não 

acolhidos tenha se reduzido nos anos de 2013 e 2014, este sempre se manteve acima do 

número de casos em que os pedidos foram concedidos. 

 

 

 

4.2.1 Crime de descaminho 
 

 

 Ainda que os números apontem para uma aceitabilidade na incidência do princípio da 

insignificância no crime de descaminho, constata-se uma incerteza muito grande no que se 

refere ao parâmetro utilizado para o reconhecimento do referido princípio.  

No que tange ao critério utilizado para aplicar o princípio da insignificância é visível 

que o valor previsto no art. 20 da lei 10.522/02 influenciou de forma significativa e até 

mesmo serviu em alguns casos como parâmetro decisivo para aplicar o referido princípio.  

Pode-se afirmar através da leitura dos acórdãos que em todos os casos em que o 

pedido foi acolhido existia o critério do valor estabelecido pela lei. Isto porque, consoante a 

jurisprudência da Suprema Corte “ falta justa causa para ação penal por crime de descaminho 

quando a quantia sonegada não ultrapassar o valor estabelecido no referido dispositivo, 

aplicando-se o princípio da insignificância”50 . Além do mais, não há que se falar na 

                                                        
50HC 112.772/PR, rel.,Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24.09.2012 
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condenação penal se não se tem certeza de que o débito tributário será cobrado no âmbito 

administrativo51.  

Mesmo que o princípio da bagatela esteja diretamente ligado a tipicidade da conduta e, 

portanto, só devem ser levadas em consideração questões objetivas52, em diversos acórdãos, 

verifica-se que o valor deixa de ser parâmetro decisivo quando presentes questões subjetivas 

referentes ao paciente. Nesse caso, fundamentos como reincidência, reiteração criminosa, alto 

grau periculosidade do agente e registros criminais pretéritos predominam sobre o valor 

mesmo este sendo inferior ao previsto na lei e, consequentemente, inibem assim a aplicação 

do princípio.  

No que diz respeito ao critério reincidência, a jurisprudência da 1ª Turma entende que: 

 

apesar de tratar-se de critério subjetivo, a reincidência deve ser excepcionada 
da regra para análise do principio da insignificância, pois não está sujeita a 
interpretações doutrinárias e jurisprudenciais ou a análise discricionárias. O 
criminoso reincidente, como é o caso do ora paciente, apresenta 
comportamento reprovável, e sua conduta deve ser considerada 
materialmente típica53.  
 

Ademais, nas precisas palavras da Ministra Cármen Lúcia:  

 

O criminoso contumaz, mesmo que pratique crimes de pequena monta, não 
pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse praticado condutas 
irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados 
isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados 
pelo infrator em verdadeiro meio de vida54.  

 

Nesta esteira, transcrevo as seguintes ementas que dizem respeito aos aspectos 

subjetivos do paciente:  

 

EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DESCAMINHO. 
VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO PELO ART. 20 DA LEI 
10.522/2002. PORTARIAS 75 E 130/2012 DO MINISTÉRIO DA 
FAZENDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 
REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS. ORDEM DENEGADA. 1. A 
pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando-se 

                                                        
51 HC 103. 243/GO, rel., Min. Ayres Britto, DJe 08.10.2010No mesmo sentido tem-se os seguintes julgados: HC 
94.058 e HC 99.594 
52Este é o entendimento da segunda turma da Suprema corte que afirma “ (...) que as questões relativas a pessoa 
do agente não devem ser levadas em consideração no exame da incidência ou não do principio da insignificância 
ao caso concreto, por serem atinentes à culpabilidade e não à tipicidade” (HC 112.772/PR, rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, DJe. 24.09.2012 ) 
53HC 109.739/SP, rel., Min. CármenLúcia, DJe 14.02.2012  
54HC 111.618/ MG, rel., Min. Cármen Lúcia DJe 15.06.2012 
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todos os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Para crimes de 
descaminho, considera-se, para a avaliação da insignificância, o patamar 
previsto no art. 20 da Lei n.º 10.522/2002, com a atualização das Portarias 
75 e 130/2012 do Ministério da Fazenda. Precedentes. 3. Embora, na 
espécie, o descaminho tenha envolvido elisão de tributos federais em 
quantia inferior a R$ 20.000,00, a existência de registros criminais 
pretéritos obsta, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, 
consoante jurisprudência consolidada da Primeira Turma desta 
Suprema Corte (HC 109.739/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.02.2012; 
HC 110.951/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27.02.2012; HC 108.696/MS, 
Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.10.2011; e HC 107.674/MG, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, DJe 14.9.2011). Ressalva de entendimento pessoal da 
Ministra Relatora. 4. Ordem denegada.(HC 120438, Relator(a):  Min. ROSA 
WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/02/2014, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 11-03-2014 PUBLIC 12-03-2014, grifo 
nosso) 

 
Habeas corpus. 2. Descaminho. Tributos não recolhidos totalizando R$ 
5.001,04 (cinco mil e um reais e quatro centavos). 3. Possibilidade de 
aplicação do princípio da insignificância quando o valor sonegado não 
ultrapassar o patamar estabelecido para arquivamento de autos das 
execuções fiscais, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme dispõe o 
art. 20 da Lei n 10.522/2002. Precedentes. 4. Existência de outras ações 
penais em desfavor do paciente pela prática dos mesmos delitos. 
Reiteração delitiva. Afastamento do princípio da bagatela em razão da 
maior reprovabilidade da conduta. 5. Ordem denegada.(HC 113483, 
Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 
28/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 
PUBLIC 01-08-2014, grifo nosso) 

 
Vale ressaltar, ainda, que o valor estabelecido pelo art. 20 da lei 10.522/02, como dito 

no tópico anterior, foi atualizado pelas portarias 75 e 130 do Ministério da Fazenda em 2012 

e, assim, passou a ser 20.000,00 reais. No entanto, apesar de ter sido atualizado em 2012 a 

suprema corte somente o aplicou no ano de 2014. Desta forma, desde 2009 até 2013 o valor 

utilizado como parâmetro era o de 10.000,00 reais.  

Vejamos alguns exemplos:  

 
EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DESCAMINHO. 
VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO PELO ART. 20 DA LEI 
10.522/2002. PORTARIAS 75 E 130/2012 DO MINISTÉRIO DA 
FAZENDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 
REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS. ORDEM DENEGADA. 1. A 
pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando-se 
todos os aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Para crimes de 
descaminho, considera-se, para a avaliação da insignificância, o 
patamar previsto no art. 20 da Lei 10.522/2002, com a atualização das 
Portarias 75 e 130/2012 do Ministério da Fazenda. Precedentes. 3. 
Embora, na espécie, o descaminho tenha envolvido elisão de tributos 
federais no valor de R$ 13.567,21, a existência de registros criminais 
pretéritos obsta, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, 
consoante jurisprudência consolidada da Primeira Turma desta Suprema 
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Corte. Precedentes. 4. Ordem denegada.(HC 122286, Relator(a):  Min. 
ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 11-09-2014 PUBLIC 12-09-2014, grifo 
nosso) 

 
EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E DIREITO 
PENAL. DESCAMINHO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO 
MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
INADMISSIBILIDADE DO WRIT. VALOR INFERIOR AO 
ESTIPULADO PELO ART. 20 DA LEI 10.522/2002. PORTARIAS 75 E 
130/2012 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. 1. Há óbice ao conhecimento de 
habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal 
de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. A pertinência do 
princípio da insignificância deve ser avaliada considerando-se todos os 
aspectos relevantes da conduta imputada. 3. Para crimes de descaminho, 
considera-se, para a avaliação da insignificância, o patamar previsto no 
art. 20 da Lei 10.522/2002, com a atualização das Portarias 75 e 
130/2012 do Ministério da Fazenda. Precedentes. 4. Descaminho 
envolvendo elisão de tributos federais em quantia pouco superior a R$ 
10.000,00 (dez mil reais) enseja o reconhecimento da atipicidade material do 
delito dada a aplicação do princípio da insignificância. 5. Habeas corpus 
extinto sem resolução de mérito. Ordem concedida de ofício para reconhecer 
a atipicidade da conduta imputada à paciente, com o consequente 
trancamento da ação penal na origem.(HC 121717, Relator(a):  Min. ROSA 
WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/06/2014, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 25-09-2014 PUBLIC 26-09-2014, grifo 
nosso)  

 
Habeas corpus. 2. Descaminho. Tributos não recolhidos totalizando R$ 
5.001,04 (cinco mil e um reais e quatro centavos). 3. Possibilidade de 
aplicação do princípio da insignificância quando o valor sonegado não 
ultrapassar o patamar estabelecido para arquivamento de autos das 
execuções fiscais, ou seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme dispõe 
o art. 20 da Lei n 10.522/2002. Precedentes. 4. Existência de outras ações 
penais em desfavor do paciente pela prática dos mesmos delitos. Reiteração 
delitiva. Afastamento do princípio da bagatela em razão da maior 
reprovabilidade da conduta. 5. Ordem denegada.(HC 113483, 
Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 
28/05/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 
PUBLIC 01-08-2014, grifo nosso) 

 
E M E N T A HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DESCAMINHO. 
VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO PELO ART. 20 DA LEI 
10.522/2002. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE 
DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. 1. A pertinência do 
princípio da insignificância deve ser avaliada considerando-se todos os 
aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Para crimes de descaminho, a 
jurisprudência predominante da Suprema Corte tem considerado para 
a avaliação da insignificância o patamar de R$ 10.000,00, o mesmo 
previsto no art 20 da Lei n.º 10.522/2002, que determina o arquivamento 
de execuções fiscais de valor igual ou inferior a este patamar. 3. A 
existência de registros criminais pretéritos contra o paciente obsta o 
reconhecimento do princípio da insignificância, consoante jurisprudência 
consolidada da Primeira Turma desta Suprema Corte (v.g.: HC 109.739/SP, 
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rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.02.2012; HC 110.951, rel. Min. Dias 
Toffoli, DJe 27.02.2012; HC 108.696 rel. Min. Dias Toffoli, Dje 
20.10.2011; e HC 107.674, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.9.2011). O 
mesmo entendimento aplica-se quando há indícios de habitualidade delitiva. 
Ressalva da posição pessoal da Ministra Relatora. 4. Ordem denegada.(HC 
114548, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 
13/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 26-11-2012 
PUBLIC 27-11-2012, grifo nosso)  

 
Um outro aspecto interessante a ser destacado é o fato de que em alguns acórdãos 

levou-se em conta a existência de outros processos administrativos. Nesses casos, somou-se o 

valor de todos os processos e constatou-se que o valor seria superior ao limite previsto na lei 

10.522/02.  

Neste sentido, o ministro relator Ricardo Lewandowski no Habeas Corpus 114.675 

considerou que:  

[...] o paciente responde a mais de 8 procedimentos fiscais que, somados, 
perfazem o total de R$ 48.217,35 (quarenta e oito mil, duzentos e dezessete 
reais e trinta e cinco centavos) em imposto elididos, valor muito superior 
àquele estabelecido para o reconhecimento do delito de bagatela nos crimes 
de descaminho[...]55.  

 

4.2.2 Crime de furto 
 

 

Da mesma forma que no crime de descaminho observou-se acórdãos discrepantes, o 

mesmo ocorreu no crime de furto, de forma mais drástica.  

Um dos fatores que justifica essa inconstância das decisões, diferentemente do que 

ocorre no crime de descaminho, é a incerteza quanto ao valor que deve ser tomado como 

padrão para o reconhecimento ou não do princípio. O que verificou-se através da leitura dos 

acórdãos é que o valor será considerado como ínfimo ou não, tendo como base o salário 

mínimo56, conforme se extrai do seguinte trecho: [...] “as “ res furtivae”, no valor de R$ 30,00 

(!!!), equivaliam, à época do delito (junho/2007), a 7,89% do valor do salário mínimo então 

                                                        
55HC 114.675/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe17/09/2013. 
56[…] não há se cogitar da incidência o princípio da insignificância, pois o valor subtraído de R$ 171,80 
representa 36,94% de R$ 465,00, salário mínimo da época dos fatos (HC 118.320/ES, rel. Min. Cármen Lúcia, 
DJe 11.11.2013); “o caso em apreço envolve furto. Mediante rompimento de obstáculo, de uma bicicleta 
avaliada em R$ 100,oo (cem reais), corresponde a aproximadamente 21,51% do salário mínimo vigente à época 
dos fatos- 13.02.2009-, de R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais) (HC 121.760/ MT, rel. min. Rosa 
Weber, Dje 03.11.2014)[…] Igualmente não merece admissível considerar que o bem subtraído-avaliado em R$ 
10,00 (cento e oitenta reais) –seja de ínfimo valor, ou de valor insignificante, quando, à época dos fatos – agosto 
de 2007 – esse valor representava aproximadamente 47% (quarenta e sete por cento) do salário mínimo então 
vigente. (HC 113.264/RS, rel. Min. Luiz Fux, DJe 05.06.2013)  
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vigente (R$ 380,00), correspondendo, atualmente, a 4,42% do salario mínimo em vigor em 

nosso País”57.  

De fato, constata-se uma repudia em estabelecer um valor parâmetro e, portanto, o 

critério monetário retira sua inexpressividade do salário mínimo vigente à época ou na data do 

julgamento. De acordo com a Ministra relatora Rosa Weber, “embora inviável estabelecer um 

parâmetro de valor objetivo para aplicação do princípio da insignificância, não pode ser 

considerado inexpressivo o furto de bem com valor próximo ao salário mínimo”58.   

No entanto, não é somente a ausência de um parâmetro monetário que legitima todo 

este cenário de incerteza. Isto porque, não se deve levar em consideração apenas o valor do 

bem, mas sim, as circunstâncias de cada caso além de todo o contexto envolvido.  

Nesta esteira, o ministro Gilmar Mendes afirma:  

 

Todavia, importante observar que, para a aplicação do principio em tela, não 
se deve sopesar somente o valor patrimonial do bem atingido o que, no caso, 
poderia ser considerado ínfimo [...]. Há, por outro lado, que se analisar a 
espécie perante todo o contexto jurídico examinando-se um a um os 
elementos caracterizadores da insignificância, na medida em que o valor da 
coisa furtada é somente um dos pressupostos para escorreita aplicação.59 
 

Na mesma linha, destaca-se a lição do Ministro Luiz Fux: 

 

O valor da res furtiva, de fato, não pode ser o único parâmetro a ser avaliado, 
devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu 
efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o 
reflexo da conduta no âmbito da sociedade60.   
 

Diante disso, ao longo da análise, verificou-se a existência de decisões que se atinham 

as circunstâncias peculiares de cada caso. Nesse caso, eram levadas em consideração (i) como 

o crime havia sido praticado, (ii) se tinha sido praticado mediante violência ou não, (iii) se 

houve ou não lesão significativa (iv) qual era a condição da vitima (v) se o bem foi restituído 

ou não.  

Para visualizar melhor o exposto acima, passo a transcrever trechos dos acórdãos 

referentes ao HC 97.772/ RS e ao HC 110.940/MS:   

 

                                                        
57HC 115.246/MG, rel.,Min. Celso de Mello, Dje 26.06.2013 
58HC 114.289/RS, rel., Min. Rosa Weber, DJe 05.06.2013 
59HC 113.872/ MG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe. 10.05.2013. O mesmo entendimento foi encontrado nos 
seguintes acórdãos: HC 117040 e 118361. 
60HC 113.264/RS, rel., Min. LuizFux, Dje. 05.06.2013 
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Além disso, o paciente subtraiu da vítima a desoras da noite, “duas 
toalhas de mesa, um par de chinelos, marca Havainas, um par de 
meias e uma jaqueta de nylon, objetos avaliados conjuntamente em R$ 
143,00”, valor baixo, é certo, porém, para cometer o delito, entrou na 
residência da vitima forçando as grades da porta da residência da 
vítima, demonstrando seu descomprometimento com os valores 
tutelados pelo direito, o que poderia, até mesmo, gerar consequências 
imprevisíveis se deparasse com os moradores da casa”.  
Dessa forma, admitir como insignificante a conduta praticada pelo 
paciente serviria como verdadeira chancela por parte deste Supremo 
Tribunal, para que fosse institucionalizada a invasão de residências 
alheias, em flagrante desrespeito à garantia constitucional da 
inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, inc. XI, da 
Constituição da República61.    
 
Sem embargo, tenho por incabível, no caso dos autos, a incidência do 
princípio da insignificância. É que a subtração, por acusada 
reincidente, de carteira contendo documentos pessoais e R$ 62,00 em 
espécie, mediante ação limítrofe à ideia comum de violência física, de 
vítima de 81 anos, não se amolda, a meu aviso, à ponderabilidade de 
todas as diretivas que acabamos de listar. Estou a dizer: a ambiência 
factual da causa revela a significância da conduta protagonizada pelo 
agente62.  

 
Como se vê, a jurisprudência entende que há uma necessidade de se analisar o caso 

concreto. Isto decorre do fato de que, também, não se deve analisar somente as questões 

objetivas, ou seja, não deve a conduta praticada se enquadrar apenas nos vetores estabelecidos 

pela Suprema corte, tais como:(i) a mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) a nenhuma 

periculosidade social da ação; (iii) o reduzíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e 

(iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.  

O entendimento presente em alguns julgados é de que as questões subjetivas, ou seja, 

aquelas pertinentes a personalidade do paciente devem ser analisadas. Isto porque, não pode o 

direito penal ao não punir o agente acabar incentivando-o a cometer novos crimes, tendo em 

vista sua impunidade em delitos anteriores. Assim como leciona o ministro Luiz Fux:  

 

A aplicação do principio da insignificância deve, contudo, ser precedida 
de criteriosa analise da cada caso, a fim de evitar que sua adoção 
indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à pratica de 
pequenos delitos patrimoniais. Em que pese haver entendimento de 
que somente devem ser considerados critérios objetivos para o 
reconhecimento dessa causa supralegal de extinção da tipicidade, a 
prudência recomenda que se leve em conta a obstinação do agente na 

                                                        
61HC 97772/RS, rel., Min. CármenLúcia, DJe. 20/11/2009 
62HC 110.940/MS, rel., Min. Ayres Britto, DJe. 21.06.2012 
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pratica delituosa, a fim de evitar que a impunidade o estimule a 
continuar trilhando a senda criminosa63(grifo nosso).  

 
Da mesma forma que o ministro Luiz Fux entende ser necessário a análise de questões 

subjetivas, o ministro Ayres Britto afirma que:   

 

[...] o reconhecimento da insignificância material da conduta imputada 
ao paciente, na concreta situação dos autos, serviria muito mais como 
um nocivo incentivo ao cometimento de novos delitos do que 
propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário. 
Noutras palavras: o paciente dá claras demonstrações de que 
adotou a criminalidade como verdadeiro estilo de vida. O que 
impossibilita a adoção do princípio da insignificância penal e, ao 
mesmo tempo, justifica a mobilização do aparato de poder em que o 
judiciário consiste. Poder que só é de ser acionado para a apuração de 
condutas que afetem substancialmente os bens jurídicos tutelados 
pelas normas incriminadoras64 (grifo nosso).  
 

O que se depreende é que o mesmo que ocorre no crime de descaminho ocorre no 

crime de furto, ou seja, quando presentes questões subjetivas estas se sobrepõem aos 

requisitos determinados pelo próprio STF, e passam a ser o critério relevante aplicado nas 

decisões da Suprema Corte. Desta forma, são averiguados se o paciente é um infrator 

contumaz (HC118028), se ele tem personalidade voltada para a pratica delitiva ( HC 118028), 

se sua ficha criminal é extensa e se é reincidente.  

Veja alguns exemplos:  

 

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE FURTO. 
ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: 
INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. 1. A tipicidade penal não pode ser 
percebida como o trivial exercício de adequação do fato concreto à norma 
abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, 
é necessária análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso 
concreto, no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, 
contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 2. O princípio 
da insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, 
por consequência, torna atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a 
bem juridicamente tutelado pela norma penal. 3. Para a incidência do 
princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime 
e os aspectos objetivos do fato, tais como a mínima ofensividade da conduta 
do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de 
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica 
causada. 4. A reincidência, apesar de tratar-se de critério subjetivo, 
remete a critério objetivo e deve ser excepcionada da regra para análise 

                                                        
63AG. REG. no HC 116.990/MG, rel., Min. LuizFux, Dje. 29.10.2013 
64HC 96.202/RS rel., Min Ayres Britto, DJe. 28.05.2010 
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do princípio da insignificância, já que não está sujeita a interpretações 
doutrinárias e jurisprudenciais ou a análises discricionárias. O 
criminoso reincidente, como é o caso do ora Paciente, apresenta 
comportamento reprovável, e sua conduta deve ser considerada 
materialmente típica. 5. Ordem denegada.(HC 107674, Relator(a):  Min. 
CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 30/08/2011, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 13-09-2011 PUBLIC 14-09-2011, grifo 
nosso) 

 
Ementa: Penal. Habeas corpus. Furto tentado (CP, art. 155, c/c art. 14, 
II). Absolvição, com fundamento no art. 397, III, do CPP (falta de 
justa causa). Provimento da apelação do Ministério Público para 
desconstituir a absolvição sumária e determinar o regular 
processamento da ação penal. Habeas corpus no Superior Tribunal de 
Justiça com o escopo de ser reconhecida a incidência do princípio da 
insignificância. Reiteração das razões nesta Corte. Valor insignificante 
da res furtiva (R$ 50,00), que não autoriza, por si só, o 
reconhecimento da causa supralegal de exclusão da tipicidade. 1. O 
princípio da insignificância incide quando presentes, 
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima 
ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social 
da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) 
inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes. 2. O 
paciente foi denunciado pela tentativa de furto de fraldas descartáveis, 
avaliadas em R$ 50,00, e absolvido sumariamente por falta de justa 
causa para a ação penal (CPP, art. 397, III), ensejando apelação do 
Ministério Público, que restou provida para desconstituir a sentença 
absolutória e determinar o regular processamento da ação penal, 
gerando inconformismo da defesa e consequente impetração de 
habeas corpus no STJ com o escopo de ser reconhecida a atipicidade 
da conduta por aplicação do princípio da insignificância. 3. A 
aplicação do princípio da insignificância há de ser precedida da 
análise criteriosa de cada caso para que sua adoção indiscriminada não 
constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos 
patrimoniais, por isso que, sem embargo do entendimento de que 
somente devem ser considerados critérios objetivos para o 
reconhecimento dessa causa supralegal de extinção da tipicidade, a 
prudência recomenda que se leve em conta a obstinação do agente na 
prática delituosa, a fim de evitar que a impunidade o estimule a 
continuar trilhando a senda criminosa, gerando constante prejuízo à 
sociedade, consoante entendimento desta Corte: HC 107067, rel. Min. 
Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 26/5/2011; HC 96684/MS, Rel. Min. 
Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 23/11/2010; HC nº 104.586/RS, Rel. 
Min. Ayres Britto, DJe de 24.9.2010; e HC nº 107.138/SP, Rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, DJe de 30.5.2011. In casu, não há falar-se 
em indiferente penal, porquanto o acórdão ora impugnado revela 
que o paciente ostenta vários antecedentes pela prática do mesmo 
crime, a evidenciar periculosidade social e, por essa razão, a a 
impossibilidade da aplicação do princípio da insignificância. 4. 
Ordem concedida, em parte, apenas para determinar que o paciente 
aguarde o julgamento em liberdade, SE POR AL NÃO ESTIVER 
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PRESO.(HC 108125, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, 
julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 
DIVULG 24-04-2012 PUBLIC 25-04-2012, grifo nosso)  

 
E M E N T A HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO 
CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO. 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REGISTROS CRIMINAIS 
PRETÉRITOS. 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo 
garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser o 
writ amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de 
restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a denegação de 
habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio 
jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da 
Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter 
substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla do 
preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. 
2. A existência de registros criminais pretéritos contra o paciente obsta o 
reconhecimento do princípio da insignificância, consoante 
jurisprudência consolidada da Primeira Turma desta Suprema Corte 
(v.g.: HC 109.739/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 14.02.2012; HC 
110.951, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27.02.2012; HC 108.696 rel. Min. Dias 
Toffoli, DJe 20.10.2011; e HC 107.674, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 
14.9.2011). Ressalva de entendimento pessoal da Ministra Relatora. 3. 
Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.(HC 113810, 
Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 01-10-2012 PUBLIC 02-
10-2012, grifo nosso).  
 

 
No entanto, esse entendimento não é pacifico no STF, tendo em vista que durante 

todos esses anos examinados foram encontrados acórdãos que descartaram a análise das 

questões subjetivas. O ministro Gilmar Mendes preceitua que:   

 

[...]para a aplicação do princípio em comento, somente aspectos de ordem 
objetiva do fato devem ser analisados. E não poderia ser diferente. Levando-
se em conta que o principio da insignificância atua como verdadeira causa de 
exclusão da própria tipicidade, equivocado é afastar-lhe a incidência tão 
somente pelo fato de o paciente ser reincidente. Partindo-se do raciocínio de 
que crime é fato típico e antijurídico- ou, para outros, fato, típico, 
antijurídico e culpável- , é certo, que uma vez excluído o fato típico, não ha 
sequer que se falar em crime65.  

 
Essa variabilidade de decisões não se verifica somente na pesquisa, ora realizada. De 

acordo com a pesquisa “Panaceia universal ou remédio constitucional? Habeas corpus nos 

Tribunais Superiores”66, coordenada pelo professor Dr. Thiago Bottino, durante os anos de 

                                                        
65HC 112.400, rel., min. Gilmar Mendes, Dje. 08.082012. Vale ressaltar, que o ministro também prolatou o 
mesmo entendimento no HC 108. 872/RS.  
66No tópico destinado a análise do crime de furto e o princípio da insignificância, a pesquisa buscou “identificar 
os parâmetros que estão sendo utilizados na aplicação do princípio da insignificância pelos tribunais superiores 
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2008-2012 as decisões também eram discrepantes e, existiam dois motivos que justificavam 

essa realidade, como por exemplo, a característica do agente.  

 

[...]São dois os principais fatores de divergência na aplicação do princípio da 
insignificância. 
O principal foco de divergência parece estar na reprovabilidade da conduta 
do agente quando há inquéritos ou ações penais em andamento, quando o 
mesmo é reincidente ou possui maus antecedentes, ou ainda quando há 
indícios de continuidade na prática dessa conduta. 
As decisões oscilam entre aquelas que não consideram tais características 
pessoais no juízo de tipicidade da conduta e aquelas que o fazem. De acordo 
com essa segunda corrente, considerar a conduta atípica poderia gerar um 
incentivo à prática de crimes de baixa lesão jurídica. 
Todavia, importante registrar uma inconsistência dessa tese com a 
jurisprudência pacificada nos próprios tribunais superiores acerca das 
características do agente. Como visto anteriormente, tanto STJ como STF 
rechaçam a tese de que inquéritos ou ações penais em andamento possam 
justificar aumento de pena – uma vez que o princípio da presunção de 
inocência impede que se dê efeitos jurídicos prejudiciais ao indivíduo a 
questões jurídicas ainda pendentes de decisão final. No entanto, na aplicação 
do princípio da insignificância, a corrente que sustenta ser necessário 
examinar as características do agente leva em consideração, além da 
reincidência e dos maus antecedentes, a simples existência de inquéritos em 
andamento. 
Por outro lado, há vários julgados tanto no STJ como no STF que 
apresentam fundamentação oposta, no sentido de que é preciso estabelecer 
um critério objetivo para a aplicação do princípio da insignificância no caso 
concreto, devendo o crime de bagatela ser julgado sem se considerar a 
personalidade do autor do crime, a reincidência e os maus antecedentes- e 
muito menos incidentes penais pendentes de decisão final67. 
 

Como vemos, o STF não possui um critério objetivo para aplicação do princípio nem 

no crime de descaminho nem no crime de furto. O que se percebe, na verdade, é uma 

variabilidade enorme de critérios escolhidos perante o caso concreto.  

 

5. CONCLUSÃO 
 
 
 Pode-se concluir que o princípio da insignificância está cada vez mais ganhando 

espaço em nosso ordenamento jurídico. O número de casos que chega ao STF invocando o 

                                                                                                                                                                             
em casos de furto, tendo em conta julgados de HC’s e RHC’s nos tribunais superiores com a finalidade dar maior 
clareza para os magistrados de primeiro e segundo grau e mais segurança jurídica para os indivíduos” trecho 
retirado da pesquisa Panaceia universal ou remédio constitucional? Habeas corpus nos Tribunais 
Superiores, FGV Direito Rio- Centro de justiça e Sociedade CJUS, Rio de Janeiro: 2014,pag.  88. 

67 Projeto “Panaceia universal ou remédio constitucional? Habeas corpus nos Tribunais Superiores, FGV Direito 
Rio- Centro de justiça e Sociedade CJUS, Rio de Janeiro: 2014, p. 88-90  
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princípio da insignificância vem crescendo ao longo dos anos. Em sentido contrário, o 

número de casos em que o STF reconhece e, consequentemente aplica o princípio,vem 

decrescendo no mesmo período.  

Observa-se, também, uma inconstância de critérios nas decisões que apreciam a 

insignificância nos crimes de descaminho e furto. Não existe na jurisprudência um critério 

objetivo predominante e preciso que determine a insignificância da conduta. Isto gera  

insegurança jurídica e imprevisibilidade. 

Essa grande variabilidade de decisões ocorre de forma mais acentuada no crime de 

furto, o que na minha opinião, pode ser explicado em parte, pela ausência de uma norma que 

preveja o valor a ser utilizado como parâmetro, assim como existe no crime de descaminho a 

lei 10.522/02.  

Após uma comparação entre o tratamento dado pelo Supremo nos crimes de 

descaminho e furto, impõem-se duas considerações: (i) o autor do crime de descaminho 

difere, em regra, do autor do furto e (ii) o valor tido como insignificante no crime de 

descaminho é de 20.000,00 reais, ao passo que no furto utilizou-se como parâmetro o valor do 

salário mínimo, que em alguns casos era de 380,00 reais.  

O que se depreende é, ainda que, haja uma diferença entre os dois crimes, estes afetam 

a camada mais pobre da sociedade. Não obstante, os valores tidos como parâmetro para a 

aplicação do princípio nesses dois crimes revelam-se extremamente discrepantes. A 

insignificância no crime de descaminho leva em consideração o valor da lesão em relação ao 

interesse da vítima (administração fazendária). Neste caso, o que está em jogo é o valor do 

tributo que não foi pago à União e não o valor da mercadoria em si.  

Em contrapartida, o valor tido como insignificante no furto está diretamente ligado a 

vantagem do crime, ou seja, o valor da coisa subtraída. O que me parece é que, essa falta de 

previsibilidade, de valores justos acaba por alimentar a desigualdade em nosso país 

contribuindo também para uma seletividade perversa do direito penal no Brasil.  

Na mesma linha, podemos destacar o seguinte trecho do voto do ministro Roberto 

Barroso:  

Em matéria de aplicação do princípio da insignificância, consulta à 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal indica que, apesar de certa 
uniformidade na indicação de condicionantes para a caracterização da 
bagatela (mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de 
periculosidade social da ação, grau reduzido de reprovabilidade do 
comportamento e inexpressividade da lesãojurídica provocada), não há um 
enunciado claro e consistente para as instâncias precedentes a respeito 
daquilo que a Corte considera suficiente para afastar a aplicação da 
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norma penal. Nesse cenário, nãosão incomuns julgamentos díspares 
para hipótesesfáticas relativamente homogêneas (grifo nosso)68.  

 

O que se vê nas decisões é que os vetores estabelecidos, mesmo que apresentados 

pelos ministros em seu votos, na maior parte dos casos, não são considerados. Na verdade, as 

questões subjetivas, ligadas à personalidade do agente- vida pregressa, reincidência, 

reiteração delitiva- prevalecem e acabam se tornando determinantes.  

Ora, se o princípio da insignificância está ligado à tipicidade material porque levar em 

consideração questões subjetivas do agente? 

A questão a ser levantada seria a ausência de um consenso sobre quais os critérios que 

devem ser utilizados. Revela-se, nesse ponto uma confusão entre a utilização das questões 

subjetivas do agente e a lesão em si provocada pela conduta, que acaba por restringir a 

aplicação do princípio. Se tanto os aspectos subjetivos e o objetivos são levados em conta 

acaba que o âmbito de incidência do princípio se reduz. Além disso, possibilita que condutas 

que não tenham causado um dano significativo sejam punidas devido as características 

pessoais do agente. O que se resume a um tratamento diferente do proposto pelo principio da 

insignificância.  

Diante disso, percebe-se a necessidade de se estabelecer critérios que digam respeito 

apenas à relevância da conduta praticada.Até porque a ausência desses vetores e o consenso 

entre os operadores do direito provoca uma insegurança jurídica.  

No entanto, no outro extremo, em que a falta de critérios acaba sendo injusta em um 

país desigual como o nosso, será que estabelecer critérios objetivos como por exemplo, um 

valor a ser utilizado como parâmetro em crimes como o furto diante de uma sociedade 

marcada pela desigualdade é viável?  

Talvez seja esta uma das questões a ser indagada. Isto porque, para aplicarmos o 

princípio da bagatela devemos tão somente analisar os aspectos relacionados à tipicidade 

material, ou seja, se a conduta praticada lesionou o bem significativamente. Se esse âmbito de 

análise está sendo extrapolado pelos operadores do direito, tendo em vista que as questões 

subjetivas do agente, que estão ligadas à culpabilidade estão sendo levadas em consideração, 

é sinal de que algo precisa ser revisto no instituto.  

Se o STF vem sentindo a necessidade de fazer uma combinação entre os critérios 

objetivos e subjetivos para que se aplique o princípio, ou seja, além da tipicidade há uma 

análise de aspectos ligados à culpabilidade, pode-se concluir que talvez seja necessária uma 

                                                        
68HC 120.096/PR, rel. Min. Roberto Barroso, DJe. 04.04.2014 
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readequação dogmática do instituto. Cabe portanto, à doutrina desenvolver estudo neste 

sentido.  

Por fim, ainda que o presente estudo tenha se restringido ao Supremo Tribunal Federal 

vale destacar que como um dos tribunais superiores responsáveis pela uniformização do 

entendimento acerca do princípio, suas decisões servem também como fundamento para as 

decisões dos tribunais nas instâncias inferiores e dos demais operadores do direito. Desta 

forma, pode-se inferir que toda esta imprecisão de critérios está sendo reaplicada nas 

instâncias inferiores, o que acaba gerando um número bem maior de soluções anti-isonômicas 

desde a primeira instância.  
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ANEXO A– Tabela com os dados colhidos através da análise dos julgados 

 

 


