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RESUMO 

 

O princípio da insignificância, também conhecido como princípio da bagatela, possui 
grande relevância no âmbito penal, pois pode influenciar diretamente no julgamento 
de determinado delito, afastando a punibilidade do agente quando houver sua 
incidência. Este princípio se tornou famoso através das mídias sociais, como vários 
outros institutos jurídicos, porém não é explanado de maneira completa e científica, 
causando impressões errôneas na sociedade transmitindo informações escassas. No 
presente trabalho, busca-se explanar a aplicação do princípio da insignificância em 
nosso ordenamento jurídico à luz do processo penal brasileiro, com ênfase na 
possibilidade ou não de sua aplicação na fase investigativa. Há análise de quais são 
seus requisitos para aplicação, se o Delegado de Polícia possui competência para 
aplicar este princípio e quais foram os principais julgados a respeito deste tema. O 
objetivo é explicar o princípio da insignificância de forma didática, mas com todos os 
detalhes pertinentes ao assunto. Pesquisa de cunho bibliográfico, as fontes utilizadas 
neste trabalho serão as doutrinas dos mais renomados autores encontrados, artigos 
científicos, jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Supremo Tribunal de 
Justiça e o Código de Processo Penal brasileiro.  
 

Palavras- chave: Princípio da insignificância. Processo Penal. Requisitos e aplicação. 

Principais jurisprudências.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The principle of insignificance, also known as the trifle principle, has great relevance 

in the criminal sphere, as it can directly influence the judgment of a certain crime, 

removing the punishment of the agent when it occurs. This principle has become 

famous through social media, like several other legal institutes, but it is not explained 

in a complete and scientific way, causing erroneous impressions in society by 

transmitting scarce information. In this paper, we seek to explain the application of the 

principle of insignificance in our legal system in the light of the Brazilian criminal 

process, with an emphasis on the possibility or not of its application in the 

investigative phase. There is an analysis of what are its requirements for application, if 

the Police Delegate has the competence to apply this principle and which were the 

main judges on this topic. The objective is to explain the principle of insignificance in 

a didactic way, but with all the details pertinent to the subject. Bibliographic research, 

the sources used in this work will be the doctrines of the most renowned authors 

found, scientific articles, jurisprudence of the Supreme Federal Court and the Supreme 

Court of Justice and the Brazilian Criminal Procedure Code. 

 

Keywords: Principle of insignificance. Criminal proceedings. Requirements and 

application. Main jurisprudence 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Código Penal brasileiro está presente em nosso sistema jurídico com a 

finalidade de tipificar as condutas consideradas ilícitas perante a sociedade e à Justiça. 

O objetivo de regular as condutas criminosas é prever sanções aplicáveis aos infratores 

e garantir a ordem social, deixando a cargo do Poder Judiciário a condenação de quem 

merece e não permitindo que os particulares realizem justiça com as próprias mãos.  

Cada fato típico possui um bem jurídico tutelado, ou seja, um bem que o 

ordenamento visa proteger, seja ele material ou imaterial.  

Ao lado disto, temos o Código de Processo Penal, o qual traz orientações sobre 

a aplicação das normas previstas no Código Penal e quais são as medidas a serem 

adotadas desde a infração e sua investigação até a fase processual. 

Para a aplicação da sanção devida ao infrator, além de haver a aplicação das 

previsões normativas, como a quantidade da pena, quais são suas majorantes e 

atenuantes e outras formas de cálculo da pena, temos a aplicação dos princípios.  

Os princípios são alicerces do nosso ordenamento jurídico. Embora nem todos 

estejam expressos, eles servem como base para a criação e aplicação de normas de 

diversos ramos do direito e para fundamentar jurisprudências. Temos os princípios 

constitucionais, chamados de princípios máximos dos quais derivam inúmeros outros 

princípios específicos de cada área jurídica, chamados de subprincípios.  

Os princípios possuem a finalidade de colaborar com a aplicação da norma, ou 

seja, fazer com que se alcance o objetivo para o qual a norma foi introduzida em nosso 

ordenamento e, ainda, orientar os casos nos quais há conflito de normas, direitos e 

interesses quando um não poderá ser simplesmente anulado pelo outro.  

Quanto ao objeto do presente trabalho, o princípio da insignificância se aplica 

especificadamente ao ramo processual penal, sendo capaz de afastar a punibilidade do 

agente que pratica um delito com a presença de seus requisitos para aplicação. Em 

suma, apesar de a conduta do agente estar tipificada no Código Penal, ele não será 

responsabilizado criminalmente, pois a sua prática não causou relevante prejuízo ao 

bem tutelado.  

Os princípios são muito utilizados pelo magistrado para a aplicação da sanção 

devida ou na fase processual, servindo como parâmetros para o andamento do feito. 
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Mas neste trabalho abordaremos as posições doutrinárias e jurisprudenciais a respeito 

da aplicação do princípio da insignificância pelo Delegado de Polícia na fase pré-

processual, durante as investigações policiais. 

Diante do presente cenário de sobrecarga sobre o Poder Judiciário, que está 

com vários processos pendentes de julgamento e diligências, e também, sobre as 

polícias investigativas, que muitas vezes não possuem mecanismos e agentes 

suficientes para a conclusão da investigação, alguns juristas e aplicadores do direito 

defendem que a aplicação do princípio da insignificância pelo Delegado de Polícia 

pode diminuir a demanda de processos referentes a infrações de pouca relevância 

social, também chamadas de delitos da bagatela.  

É de grande importância se atentar ao fato de que o nosso ordenamento jurídico 

se preocupa com casos que infrinjam os bens tutelados juridicamente e causem danos 

relevantes, não sendo devido esgotar o Poder Judiciário com assuntos de pouca 

relevância para a sociedade. Deve-se ter em vista que o objetivo da nossa legislação é 

a garantia da ordem social, a qual muitas vezes não é afetada diante de uma conduta 

insignificante e cabe analisar a real imprescindibilidade de punir estes atos delituosos, 

mas que não possuem capacidade de atingir o bem jurídico penal protegido pela 

norma. 

Neste trabalho será explanado o que é o princípio da insignificância, a forma 

pela qual ele se aplica, quais são os requisitos necessários para sua incidência, a 

explicação para a sua existência, seu papel notório em nosso sistema atual e todo o 

contexto de sua aplicação.  

Inicialmente trataremos sobre os princípios do Direito Penal, seus conceitos e 

natureza jurídica, assim como os princípios eleitos como mais relevantes relacionados 

à aplicação do princípio da insignificância.  

Seguimos com análise detalhada sobre o princípio da insignificância, seu 

conceito, natureza jurídica, os requisitos para sua aplicação e sobre a infração da 

bagatela. 

Posteriormente explanaremos as posições, baseadas na doutrina e na 

jurisprudência sobre a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância 

durante a fase investigativa pelo Delegado de Polícia, assim como outras defesas pela 

ilegalidade de sua aplicação fora do âmbito judicial.  

No desfecho do presente trabalho, apresentaremos os principais pontos de 

distinção entre o trancamento e o arquivamento do inquérito policial e as principais 
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alterações trazidas pela lei n. 13.964/19 e, então, apresentaremos qual a posição 

majoritária sobre a competência para aplicação do princípio da insignificância.  

O presente trabalho tem o propósito de conceituar e descrever o princípio da 

insignificância, assim como sua aplicação utilizando a metodologia bibliográfica e 

jurisprudencial, valendo-se de doutrinas jurídicas, não somente na área criminalista, 

artigos científicos publicados, interpretação legislativa, assim como jurisprudências 

dos Tribunais brasileiros, principalmente do Supremo Tribunal Federal e do Supremo 

Tribunal de Justiça. 
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2. PRINCÍPIOS PRESSUPOSTOS AO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIANO 

DIREITO PENAL 

 

2.1. Conceito 

 

Os princípios são diretrizes que servem como base para o ordenamento 

jurídico, sustentando muitas leis, códigos e, inclusive, Tratados Internacionais. Neste 

último caso, percebe-se que os princípios não possuem sua aplicabilidade restrita a 

determinado país ou sistema jurídico, podendo ter abrangência internacional como, por 

exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Estes institutos podem estar expressos na legislação como também podem estar 

presentes implicitamente, seja pela junção de princípios positivados ou pela função 

social que a norma prevista possui. 

 Ao contrário das leis, os princípios não são criados para terem aplicação em 

situações específicas, pois possuem um elevado grau de abstração, permitindo sua 

aplicação em várias hipóteses. Pode-se dizer que a lei positivada é “engessada” e os 

princípios são fontes flexíveis.  

Em casos de divergência entre duas normas, a regra é que se sobressaia apenas 

uma delas, afastando a incidência da outra. Quando este choque de ideias ocorre com 

os princípios, não há necessidade de prevalência de apenas um deles, podendo haver a 

ponderação de ambos, assim como a sua aplicação proporcional, isso ocorre 

justamente pelo grau de abstração que o princípio possui. Esta primeira distinção entre 

lei e princípio é perfeitamente explicada pelo jurista americano Ronald Dworking 

(2007. P. 39): 

As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra 
estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser 
aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão [...] Os 
princípios possuem uma dimensão que as regras não têm – a dimensão do peso ou 
importância. Quando os princípios se intercruzam, aquele que vai resolver o conflito 
tem de levar em conta a força relativa de cada um. 
 

Desta forma, vemos que os princípios são mais abstratos, ou “genéricos”, em 

relação às leis, o que permite que eles possam ser aplicados a inúmeras hipóteses e, 

quando houver princípios aplicáveis contraditórios, não haverá revogação de um em 
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face do outro, mas sim ponderação na aplicação de todos eles. Ao passo que as leis são 

mais estáveis e taxativas, sendo formuladas para ser aplicadas em situações que se 

encaixam com o cenário descrito pela norma e, em caso de conflito, apenas uma 

norma poderá ser aplicada, enquanto a outra será inutilizada.  

 

 

2.2. Natureza jurídica dos princípios 

 

Natureza jurídica busca entender a essência de um instituto jurídico, ou seja, 

qual a sua função jurídica primordial, inclusive, através da natureza jurídica sabe-se de 

qual ramo do Direito tal instituto pertence. Atualmente prevalece o entendimento de 

que os princípios possuem natureza jurídica normativa, ou seja, são normas jurídicas 

interpretativas e vinculantes.  

A aplicação dos princípios possui proteção constitucional, conforme previsão 

do artigo 5º, parágrafo 2º da Carta Magna: 

 

Art. 5o, §2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 
 

Os princípios estão cada vez mais evidentes na fundamentação de decisões dos 

Tribunais Superiores, e não seria diferente nos tribunais regionais. Está havendo uma 

equiparação das normas com os princípios, afinal, a aplicação da norma deve seguir os 

princípios necessários para garantir a harmonia social, a qual nem sempre é alcançada com 

a aplicação “seca” da lei.  

 

 

2.3. Princípio da dignidade da pessoa humana 

 

Apesar de este princípio ser constitucional e não específico do direito penal, pode-

se dizer que é o princípio mais importante de nosso ordenamento jurídico, tendo sido 

eleito pela Constituição Federal como o fundamento da República, assim como a 

soberania, a cidadania, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo 

político. 

A dignidade da pessoa humana significa proporcionar o mínimo necessário para 

uma vida íntegra. O respeito ao indivíduo, assim como reconhecê-lo como sujeito de 
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direitos, traz a premissa de que a ideia da República não é de que o homem deve servi-la, 

mas sim, de que o Estado deve servir ao homem.  

Através deste princípio encontramos limites normativos em face do poder jus 

puniendi, evitando a desproporcionalidade e o menosprezo humano, conforme 

exemplificado pelo julgado do Supremo Tribunal Federal: 

 

EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. 
EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. ENCERRAMENTO. 
CONSTRANGIMENTOILEGAL. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE 
DA PESSOA HUMANA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. 
VIOLAÇÃO. 
I - O encerramento da instrução criminal não afasta a alegação de excesso de prazo, 
se a duração da segregação cautelar for abusiva.  
II - Viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à duração razoável 
do processo o encarceramento do paciente por quase sete anos sem que haja previsão 
de julgamento da causa.  
III - O princípio da razoabilidade impõe o reconhecimento do excesso de    prazo da 
prisão preventiva, quando a demora no curso processual não for atribuível à defesa.  
IV - Ordem concedida. 
(HC 98621, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 
23/03/2010, DJe-071  DIVULG 22-04-2010  PUBLIC 23-04-2010 EMENT VOL-
02398-02  PP-00421 RB v. 22, n. 559, 2010, p. 37-39) 
 

Percebe-se que, por meio do princípio da dignidade da pessoa humana, pode haver 

restrições à aplicação sancionatória e à atuação estatal, garantindo os direitos processuais 

dos sujeitos, além de haver vedação a alguns tipos de pena por desrespeitar o sujeito de 

direitos, como por exemplo, as penas cruéis, de trabalhos forçados ou banimento, de penas 

perpétuas e, mediante previsão constitucional, proíbe-se a tortura e o tratamento desumano 

ou degradante. 

 

 

2.4. Princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos  

 

O princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos defende que o Direito Penal 

não pode se preocupar em punir ou tutelar bens religiosos, ideológicos, éticos, ou morais, 

mas deve-se haver a preocupação em punir atos que atentem a bens jurídicos relevantes e 

fundamentais para a sociedade e para que possa conquistar ou manter a harmonia social. 

Quando se trata de questões religiosas, morais ou ideológicas, deve-se lembrar que 

o Brasil é um estado democrático, logo, deve-se proteger inclusive as diversidades. Não 

pode buscar a punição daquele que contraria as ideias da maioria, por exemplo. A 

Constituição está presente para garantir os direitos e liberdades individuais em 



7 
 

consonância com a democracia, impedindo o Direito Penal de punir sem haver perigo 

relevante à sociedade. 

 

 

2.5. Princípio da intervenção mínima 

 

O Direito Penal é o ramo do direito que mais afeta o direito à liberdade individual, 

por esta razão deve ser o último instrumento a ser utilizado para o controle social, ou seja, 

sempre que o Estado possuir outro meio para a devida responsabilização do agente, deverá 

utilizá-lo, deixando o emprego da pena criminal apenas para quando for necessário. 

O Direito possui outras ramificações capazes de gerar responsabilidade sobre o 

agente que comete um ato que atinge o bem jurídico de outro, sem necessidade de privar 

sua liberdade ou direitos, os quais são importantes para manter a razoabilidade e a 

proporcionalidade das sanções também. 

 

 

2.6. Princípio da ofensividade ou lesividade 

 

Este princípio possui bastante sintonia com o princípio da exclusiva proteção de 

bens jurídicos, pois defende a existência de crime apenas quando houver lesão efetiva ou 

ameaça concreta ao bem jurídico tutelado. A lesão é chamada de resultado material ou 

naturalístico, pois é perceptível. A ameaça chama-se resultado jurídico ou normativo, pois, 

apesar de não ser tão facilmente percebido como a lesão, é resguardado juridicamente. 

O princípio da ofensividade cuida justamente da ofensa ao bem tutelado, 

constatada pelo perigo real, apesar de parte da doutrina admitir a presença do perigo 

abstrato ou presumido, inclusive, já houve jurisprudência do STF neste sentido, conforme 

ementa abaixo: 

 

Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO 
VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALEGAÇÃO 
DE INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO PENAL POR 
TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA. 
ORDEM DENEGADA.  
I - A objetividade jurídica do delito tipificado na mencionada norma transcende a 
mera proteção da incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da proteção 
de todo corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança 
nas vias públicas.  
   II - Mostra-se irrelevante, nesse contexto, indagar se o comportamento do agente 
atingiu, ou não, concretamente, o bem jurídico tutelado pela norma, porque a 
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hipótese é de crime de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado. 
Precedente. 
III – No tipo penal sob análise, basta que se comprove que o acusado conduzia 
veículo automotor, na via pública, apresentando concentração de álcool no sangue 
igual ou superior a 6 decigramas por litro para que esteja caracterizado o perigo ao 
bem jurídico tutelado e, portanto, configurado o crime.  
   IV – Por opção legislativa, não se faz necessária a prova do risco potencial de 
dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer 
inconstitucionalidade em tal previsão legal. 
 V – Ordem denegada. 
(HC 109269, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado 
em 27/09/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 10-10-2011 
PUBLIC 11-10-2011 RTJ VOL-00224-01 PP-00528 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 
639-644 REVJMG v. 62, n. 198, 2011, p. 413-415) – Grifo nosso. 

 
O princípio da lesividade cuida do resultado material do ato ilícito ou perigo 

real, não abrangendo o perigo presumido. Cuida-se da consequência palpável contra o 

bem jurídico tutelado.  

Mostra-se importante a leitura do Habeas Corpus julgado pela primeira turma 

do Supremo Tribunal Federal:  

 

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. 

TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. EXCEPCIONALIDADE DA SÚMULA N. 

691 STF. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A BEM JURIDICAMENTE 

PROTEGIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INCIDÊNCIA. 

PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem 

admitido, em sua jurisprudência, a impetração da ação de habeas corpus, quando, 

excepcionalmente, se comprovar flagrante ilegalidade, devidamente demonstrada 

nos autos, a recomendar o temperamento na aplicação da súmula. Precedentes. 2. A 

tentativa de furto de tubos de pasta dental e barras de chocolate, avaliados em trinta 

e três reais, não resultou em dano ou perigo concreto relevante, de modo a lesionar 

ou colocar em perigo bem jurídico na intensidade reclamada pelo princípio da 

ofensividade. 3. Este Supremo Tribunal tem decidido pela aplicação do princípio da 

insignificância, quando o bem lesado não interesse ao direito penal, havendo de ser 

considerados apenas aspectos objetivos do fato, que deve ser tratado noutros 

campos do direito ou, mesmo, das respostas sociais não jurídico-penais, o que não 

se repete em outros casos, quando se comprova que o bem jurídico a ser 

resguardado impõe a aplicação da lei penal, notadamente considerando-se os 

padrões sócio-econômicos do Brasil. Precedentes. 4. Ordem concedida. 

(HC 106068, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 

14/06/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 04-08-2011 PUBLIC 

05-08-2011) – Grifo nosso 
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Percebe-se que, pelo entendimento deste Tribunal, quando o bem jurídico não impuser 

a aplicação da lei penal, ou seja, quando o bem jurídico lesado não for de interesse social, o 

princípio da insignificância será aplicado e o fato será tratado em outros ramos do direito.  

 

 

2.7. Princípio da proporcionalidade 

 

A finalidade originária deste princípio foi estabelecer um equilíbrio entre o 

objetivo da norma e os meios utilizados para alcançar esta finalidade. A 

proporcionalidade é verificada em três dimensões: juízo de adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito. 

O juízo de adequação deve verificar se o meio utilizado é o mais eficiente para 

alcançar a finalidade da norma; a necessidade é a medida da exigibilidade daquela 

ação e a proporcionalidade em sentido estrito verifica a gravidade da ofensa praticada 

com a restrição individual imposta pelo Estado. 

Frequentemente a doutrina costuma se referir ao princípio da 

proporcionalidade associado ao princípio da razoabilidade, pois ambos os conceitos 

buscam o equilíbrio entre o jus puniendi e a garantia dos direitos individuais. A 

razoabilidade busca pautar as ações estatais na razão, apesar de muitos defenderem 

que o proporcional é razoável, no entanto, nem sempre o inverso é o verdadeiro. 

Apesar da grande discussão doutrinária e jurisprudencial, parte dos 

doutrinadores defendem que ambos os institutos não se confundem, conforme 

ensinamento de Humberto Ávila (2007, p.201): 

 

A aplicação da proporcionalidade exige a relação de causalidade entre meio e fim, 
de tal sorte que, adotando-se o meio, promove-se o fim. Ocorre que a razoabilidade, 
de acordo com a reconstrução aqui proposta, não faz referência a uma relação de 
causalidade entre um meio e um fim, tal como o faz o postulado da 
proporcionalidade. 
 

Entende-se que a proporcionalidade é o fim almejado com a aplicação das 

normas, pois busca-se o equilíbrio entre a punição e os direitos individuais. Ao passo 

que a razoabilidade é o meio pela qual se aplica a norma, sempre baseado na razão. 

 

 

2.8. Princípio da legalidade 
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Trata-se de um princípio constitucional segundo o qual não haverá crime sem 

lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, conforme o artigo 5º, 

inciso XXXIX da Constituição Federal. Este princípio possui uma tendência 

democrática, pois impede a punição de alguém sem embasamento legal, longe da 

discricionariedade do julgador. 

Pode ser considerada como uma garantia para os cidadãos de que não serão 

condenados sem que antes haja uma previsão nesse sentido, assim como os limites 

para a sanção a ser aplicada.  

O princípio da legalidade em sentido amplo é aquele expresso no artigo 5º, 

inciso II também da Constituição Federal, o que prevê: “ninguém será obrigado a fazer 

ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Esta previsão se aplica a 

todos os ramos jurídicos, pois é uma regra geral relacionada à liberdade individual, no 

sentido de que apenas a lei poderá impor determinada conduta a alguma pessoa. 

O princípio da legalidade é consagrado como uma cláusula pétrea, ou seja, não 

é passível de extinção, sendo evidente para evitar a volta do poder discricionário 

punitivo, servindo como uma garantia à sociedade. 

Além de sua previsão constitucional, o princípio da legalidade também está 

previsto no Código Penal, logo em seu artigo primeiro, referente à anterioridade da lei, 

basicamente, com as mesmas premissas da redação constitucional. 

O princípio da legalidade possui relação com outros dois princípios: da 

anterioridade da lei penal e da reserva legal. 

O princípio da anterioridade penal basicamente expressa a necessidade de uma 

lei tipificadora para que uma conduta seja considerada crime. Não se pode dizer que 

um ato é ilegal sem haver lei nesse sentido, assim como a partir da criação desta lei ela 

será aplicada apenas a casos futuros, não retroagindo para afetar situações pretéritas. 

O princípio da reserva legal estabelece que apenas a lei em sentido estrito 

proveniente do Poder Legislativo pode definir as condutas criminosas, neste sentido 

incluem-se a lei ordinária e a lei complementar. 

 

 

2.9. Princípio da adequação social  
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O Direito Penal traz a tipificação de condutas consideradas ilícitas que, de 

alguma forma, lesionam ou ameaçam um bem jurídico tutelado e que possuem 

relevância social. Por sua vez, temos condutas aceitas pelo meio social, as quais não 

podem ser consideradas como condutas criminosas. 

O princípio da adequação social atua neste sentido, ou seja, se a conduta for 

aceitável pela sociedade, não há motivo para ser considerada ilícita, conforme 

entendimento de Luis Regis Prado, (2011, p. 178): 

 

A teoria da adequação social, concebida por Hans Welzel, significa que apesar de 
uma conduta se subsumir ao modelo legal não será considerada típica se for 
socialmente adequada ou reconhecida, isto é, se estiver de acordo com a ordem 
social da vida historicamente condicionada. 
 

O Direito sempre deve buscar se adequar ao meio em que as suas normas serão 

aplicadas, por este motivo, o princípio da adequação social serve como base para que o 

legislador possa analisar determinado comportamento antes de inseri-lo como conduta 

ilícita ou retirar sua tipificação. Uma norma que não está em harmonia com o meio em 

que será inserida não terá sua plena aplicabilidade e não gerará os efeitos desejados. É 

de suma importância verificar os usos e os costumes locais para a inserção normativa. 

A razão do direito não é inovar ou criar outra sociedade, mas sim regulamentar a 

sociedade presente para que tenha o respeito recíproco daqueles que estejam inseridos 

nela.  
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3. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DA BAGATELA 

 

3.1. Conceito 

 

O Código Penal brasileiro é o principal instrumento utilizado para o 

reconhecimento de condutas puníveis, divididas em crimes e contravenções penais, 

assim como a sanção aplicada a cada uma delas. Neste instrumento ainda temos as 

circunstâncias que agravam ou suavizam a pena aplicada pelo magistrado, desta 

forma, pode-se reduzir a gravidade da conduta. 

O Direito Penal se preocupa em punir atos atentatórios a bens jurídicos 

relevantes à sociedade e aos indivíduos particulares, com a finalidade de garantir a 

ordem social adequada, justa e proporcionalmente, não permitindo que os ofendidos 

façam justiça com as próprias mãos. 

Além das normas positivadas, o magistrado utiliza de outros instrumentos para 

o julgamento do caso e, dentre esses instrumentos, temos os princípios. Muitas vezes, 

estes princípios não estão expressos em nosso ordenamento jurídico, mas presentes em 

muitas decisões como auxiliares para o alcance da justiça, inclusive, quando a lei for 

omissa, conforme artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: 

“quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes 

e os princípios gerais de direito” 

O princípio da insignificância é aplicado aos delitos de baixo perigo social, ou 

seja, aqueles que não tenham causado prejuízo significativo ao bem tutelado, o qual 

não tem o condão de afetar consideravelmente a ordem social e não resulta em 

relevante o prejuízo à vítima. 

Pode-se dizer que o princípio da insignificância é uma excludente de 

tipicidade, pois falta à conduta ilícita a tipicidade material do fato. Segundo o artigo 

publicado no site do Supremo Tribunal Federal “Princípio da insignificância é 

aplicado a furto de objetos de pouco valor” (2011), a incidência do princípio da 

insignificância gera a ficção do não cometimento do delito: 
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Em resumo, o conceito do princípio da insignificância é o de que a conduta 
praticada pelo agente atinge de forma tão ínfima o valor tutelado pela norma 
que não se justifica a repressão. Juridicamente, isso significa que não houve 
crime algum. 
 

Na esfera criminal, a incidência do princípio da insignificância “apaga” o 

cometimento do delito, como se jamais houvesse tido um crime tendo em vista 

justamente a insignificância da conduta sobre a sociedade.  

Este princípio é de suma importância no sentido de evitar o atolamento do 

Poder Judiciário com questões ínfimas, de forma a retardar o processo de causas com 

maior gravidade. Neste sentido, temos a lição TOLEDO (1994, p. 134-135): 

 
O direito Penal só pode ir até o limite estritamente necessário para a proteção 
do bem jurídico, não devendo se preocupar com bagatelas. Nessa senda, o 
fato penalmente insignificante deve ser excluído da tipicidade penal, devendo 
o ilícito ser trabalhado por outros ramos do Direito. 

 
Entende-se que o ilícito penal de pequena relevância não deve ser ocupação do 

direito penal, mas sim de outros ramos do Direito responsável pela busca da reparação 

do dano causado. Logo, quando há prática de um crime sobre o qual poderá ser 

aplicado o princípio da insignificância, não significa que o infrator ficará livre de 

encargos sobre a sua conduta, mas apenas não será processado no âmbito penal, 

podendo ser responsabilizado na esfera cível como, por exemplo, sendo condenado ao 

pagamento referente à reparação do dano mais indenizações devidas.  

Esta observação demonstra a relação do princípio da insignificância com o 

princípio da intervenção mínima, o qual enfatiza os outros ramos do Direito, visto que 

o âmbito criminal possui as sanções mais severas dentre eles.  

Como muitos outros princípios, o da insignificância não está positivado em 

nosso ordenamento jurídico, no entanto, atualmente é reconhecido pela jurisprudência 

e pela doutrina diante da sua importância de não atolar o judiciário penal com questões 

irrelevantes que possam ser resolvidas em outra esfera, assim como evitar a punição 

excessiva sobre condutas às quais possa ser aplicada sanção administrativa ou 

pecuniária.  

Há de se observar que a punição ao agente não parte apenas do âmbito penal, 

como o senso comum tem em mente que a condenação do infrator deve ser feita 

apenas criminalmente. Esquece-se que a esfera cível também é capaz de punir o agente 

e, o mais importante, na proporcionalidade de sua conduta. Deve-se observar o 
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comentário realizado por Luiz Flavio Gomes (2002) em seu artigo chamado “prisão 

por uma cebola”: 

 

O que é insignificante não deve ser resolvido pelo Direito penal. O furto de 
uma cebola e uma cabeça de alho só é formalmente típico, não, porém, 
materialmente. Está, portanto, fora do Direito penal. Deve ser solucionado 
com o direito trabalhista, civil etc., jamais com o instrumento mais terrível 
com que conta o sistema de controle social. 
 

Entende-se o direito penal como aquele mais severo e eficiente para a 

manutenção da ordem social, ficando os demais ramos do direito em plano secundário 

quando se trata de sanções a serem aplicadas. Mero equívoco do senso comum.  

No artigo de Luiz Flavio Gomes, há preocupação de prisão de alguém que 

tenha furtado cebola, ele diz que esse modelo de direito penal é rígido, legalista 

positivista e “napoleônico convicto” e está ultrapassado, no entanto, ainda é ensinado 

em muitas faculdades de direito.  

Diante do exposto, vê-se a importância do princípio da insignificância, no 

sentido de impossibilitar a imposição de sanções penais desproporcionais à conduta 

delituosa do agente, cujo efeito não tenha sido socialmente relevante e que pode ser 

justamente apenado com uma sanção cível.  As medidas penais aplicáveis aos crimes 

ou contravenções podem-se demonstrar exageradas a alguns crimes que não afetem a 

sociedade gravemente.  

O seguinte julgado do Supremo Tribunal de Justiça pode exemplificar a análise 

da aplicação do princípio bagatelar. 

 

Há que se conjugar a importância do objeto material para a vítima, levando-
se em consideração a sua condição econômica, o valor sentimental do bem, 
como também as circunstancias e o resultado do crime, tudo de modo a 
determinar, subjetivamente, se houve relevante lesão (STJ-HC:60949 PE 
2006/0127321-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 
20/11/2007, T5 – QUINTA TURMA, Data da Publicação: DJ 17/12/2007, p. 
235). 

 
Percebe-se que deve haver ponderação entre a condição econômica da vítima, o 

valor sentimental do bem e as consequências do crime para poder concluir a relevância 

da lesão. Não basta a conduta formal do agente, deve haver estes elementos subjetivos 

para possibilitar ou não a aplicação do princípio.  

 

 

3.2. Origem 
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É acordado pelos estudiosos do Direito que o princípio da insignificância foi 

inserido no sistema penal pelos trabalhos de Claus Roxin, famoso jurista alemão. 

Inúmeros artigos e doutrinas tratam Roxin como criador do princípio da 

insignificância, como no trecho abaixo retirado de um artigo elaborado por Luiz 

Gonzaga Goulart Rodrigues publicado no site da Universidade de São Paulo (USP) 

(2012): 

 

O Princípio da Insignificância ou Bagatela foi elaborado por Claus Roxin em 
1964, como decorrência da retomada do brocardo minima non curat praetor. 
Propôs a introdução de um princípio que pudesse ser auxiliarmente utilizado 
como recurso para a interpretação restritiva da tipificação dos delitos penais, 
tendo em vista a necessidade de haver uma valoração adequada da tipificação 
material do ilícito in concreto, buscando se que a punibilidade somente 
ocorra quando indispensável para a proteção de um bem jurídico efetiva e 
relevantemente violado. 

 

O autor acima, como inúmeros outros, reafirma a criação do princípio pelo 

jurista alemão com a mesma ideia apresentada em nossa introdução, trazendo a ideia 

da real necessidade de punição de um delito insignificante. 

O termo “mínima non curat praetor” significa que os tribunais e os juízes não 

precisam se preocupar com assuntos irrelevantes à ordem social.  A origem do 

princípio da insignificância ainda é muita discutida doutrinariamente. Parte doutrina 

defende a sua origem no Direito Romano, em contrapartida, outra parcela da doutrina 

diz que sua origem foi na Primeira Guerra Mundial.  

Aqueles que defendem a origem romana do princípio da insignificância 

debatem sobre os delitos, classificando-os em privados e públicos. Os privados seriam 

aqueles praticados sem violência e o representante estatal seria o mediador do caso, 

cabendo às partes a instrução do processo, o representante do Estado não atuaria como 

investigador do ocorrido. Quanto aos delitos públicos, o representante estatal atuaria 

como o juiz, propriamente dito, determinando a realização de diligências que julgar 

adequadas. 

Vemos, portanto, que no sistema romano haveria preocupação estatal apenas 

sobre os delitos de interesse público, sendo estes mais relevantes que os delitos 

privados, os quais deveriam ser solucionados pelas partes. Daí se originou o brocardo 

latim “mínima non curat praetor”.  

Os demais doutrinadores que não acreditam na origem romana do princípio da 

insignificância defendem que o Direito romano era bem avançado no aspecto privado, 
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ou seja, nos relacionamentos dos particulares entre si, de forma que os atos privados 

banais não mereciam atenção em razão de sua irrelevância.  

O autor e professor chileno José Luis Guzmán Dalbora (1996, p. 59), 

Especialista em Direito Penal e Criminologia pela Universidade de Roma "La 

Sapienza", é radical em defender a inexistência do princípio da insignificância no 

direito romano, pois não é possível localizá-lo no “Corpus Juris Civilis” ou na 

“Magna Glossa”. 

A primeira norma a prever expressamente o princípio da insignificância foi a 

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão promulgada na França em 1789 em 

seu artigo 5º:  

 

A lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Tudo que não é vedada 
pela lei não pode ser obstado e ninguém pode ser constrangido a fazer o que 
ela não ordene - grifo nosso. 
 

Tempos atrás o direito penal era utilizado em excesso pelo poder legislativo, o 

que se agravou durante o período pós Segunda Guerra Mundial, quando os cidadãos 

famintos e sem dignidade, realizam furtos para que tivessem o que comer e o que 

vestir. Se a visão fria e positivista fosse aplicada, as penitenciárias não suportariam 

com a superlotação.  

Diante deste cenário, Claus Roxin apresentou o princípio da insignificância 

como causa de excludente de tipicidade em 1965, operando na tipicidade material 

afastando a sanção penal sobre condutas irrelevantes.Após esta inauguração, os mais 

diversos sistemas jurídicos mundiais buscam a aplicação deste novo instituto.  

 

 

3.3. Natureza jurídica 

 

O princípio da insignificância é uma excludente de tipicidade, pois através dele 

a tipicidade material do delito é retirada, ou seja, apesar de a conduta estar 

formalmente prevista na norma penal, ela é desprovida de reprovabilidade. 

Nesse sentido são as palavras de Carlos Vico Mañas (1994, p. 53-54): 

 

O juízo de tipicidade, para que tenha efetiva significância e não atinja fatos que 
devem ser estranhos ao direito penal, por sua aceitação pela sociedade ou dano 
social irrelevante, deve entender o tipo na sua concepção material, como algo dotado 
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de conteúdo valorativo, e não apenas sob seu aspecto formal, de cunho 
eminentemente diretiva. 

 

Importante notar que a tipicidade penal é dividida em tipo formal e tipo 

material. O tipo formal é a conduta descrita pela norma penal, classificada como 

delito. O tipo material é a análise da importância do bem jurídico a ser tutelado pela 

norma, trata-se de um conteúdo normativo que não está explícito, mas decorre da 

interpretação da lei penal.  

O princípio da bagatela atua sobre o tipo material, pois se há a mera conduta, 

mas não há lesão relevante ao bem tutelado, falta o interesse em punir do Estado.  

Por isso diz-se que quando o agente pratica um delito e há a incidência do 

princípio da insignificância, não houve crime materialmente definido, pois o bem 

jurídico tutelado foi minimamente atingido. 

 

 

3.4. Requisitos para aplicação do princípio da insignificância 

 

O princípio da insignificância exige quatro requisitos para sua aplicação para 

que não fique diretamente relacionado apenas ao valor do objeto do delito ou da 

consequência da conduta para a vítima, analisando também a conduta do infrator. 

Os requisitos para a aplicação do princípio da bagatela são: ausência de 

periculosidade social da ação, mínima ofensividade da conduta do agente, 

inexpressividade da lesão jurídica provocada e reduzido grau de reprovabilidade do 

comportamento, os quais serão abordados abaixo. 

 

3.4.1. Ausência de periculosidade social da ação 

 

O direito penal se preocupa em garantir a paz social e a convivência harmônica 

entre os indivíduos. Por isso, para a aplicação do princípio da insignificância, deve-se 

constatar que a conduta do agente não coloca a sociedade em risco.  

Diante do acórdão do Supremo Tribunal Federal, transcrito abaixo, tem-se a 

aplicação deste requisito pela ausência de habitualidade delitiva no crime de 

descaminho: 
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Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME DE DESCAMINHO. 
VALOR DOS TRIBUTOS ELIDIDOS INFERIOR A VINTE MIL REAIS. 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ANOTAÇÕES CRIMINAIS. 
INEXISTÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
  1. A aplicação do princípio da insignificância, na linha do que decidido por esta 
Corte, pressupõe ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de 
reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de 
periculosidade social. 
 2. Na espécie, o valor dos tributos supostamente elididos – cerca de R$ 15.000,00 – 
está aquém do limite de R$ 20.000,00 previsto no art. 20 da Lei 10.522/02, alterado 
pelas Portarias 75/2012 e 130/2002 do Ministério da Fazenda, o que autoriza a 
incidência do princípio da insignificância. 
3. Inexistindo indicação de habitualidade delitiva ou de outras imputações penais, 
verifica-se a ausência de periculosidade social. 
 4. Ordem concedida para reconhecer a atipicidade material da conduta e determinar 
o trancamento da ação penal. 
(HC 123519, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON 
FACHIN, Primeira Turma, julgado em 18/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-236  DIVULG 16-10-2017  PUBLIC 17-10-2017) 

 

Deve-se observar qual é o grau de perigo apresentado pela conduta. Na 

situação julgada, há a falta de ofensa pela prática do agente, caracterizada na hipótese 

de o agente ter praticado o crime sem habitualidade, ou seja, não demonstra um perigo 

à sociedade, logo, sua conduta não causou relevante descontentamento social e 

também não foi capaz de afetar a ordem da sociedade. 

Nota-se que este requisito se preocupa com a manutenção da ordem social, 

analisando qual é a possibilidade de aquela conduta afeta a harmonia da coletividade. 

Utilizando o caso acima, uma única prática delituosa pela agente não é capaz de afetar 

a convivência social, o que seria diferente, caso houvesse inúmeras práticas delituosas 

que gerasse uma grande repercussão e descontentamento social.  

 

3.4.2. Mínima ofensividade da conduta do agente 

 

Este requisito não se confunde com a ofensividade sofrida pela vítima, mas sim 

qual é o grau de agressividade da conduta. A relevância jurídica estará presente nas 

condutas que apresentam um perigo concreto e relevante ao bem jurídico tutelado. 

Abaixo há a transcrição de uma ementa do julgamento do Supremo Tribunal de Justiça 

sobre esta temática, utilizando como fundamento outra decisão do Supremo Tribunal 

Federal: 

 

PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE 
MUNIÇÃO.CRIME DE PERIGO ABSTRATO. APREENSÃO DE10 MUNIÇÕES 
INTACTAS DE ARMA DE CALIBRE .38,DESACOMPANHADAS DE 
ARMAMENTO CAPAZ DE DEFLAGRÁ-LAS.MÍNIMA OFENSIVIDADE DA 
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CONDUTA. ATIPICIDADE MATERIAL. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 
MODIFICAÇÃO DE DIRETRIZ. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO.AGRAVO 
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 
1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que "[a] jurisprudência deste 
Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, por serem delitos de mera 
conduta ou de perigo abstrato, o simples porte ou posse ilegal de munição são 
condutas típicas, que não dependem da apreensão de arma de fogo para sua 
configuração" (HC 391.736/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 14/8/2017). 
2. O Supremo Tribunal Federal, contudo, em recente julgado, reconheceu a 
possibilidade de incidência do princípio da insignificância a casos de apreensão de 
quantidade reduzida de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de 
fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC 
143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA Turma, DJe 
9/10/2017). 3. Embora formalmente típica, a conduta de o agente possuir dez 
munições de arma calibre .38, destituídas de potencialidade lesiva, por estarem 
desacompanhadas de armamento capaz de deflagrá-las, não gera perigo de lesão ou 
probabilidade de dano aos bens jurídicos tutelados, permitindo-se o reconhecimento 
da atipicidade material. Precedente no AgRg no HC 440.820/RS, Rel. 
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 
07/06/2018, DJe 15/06/2018. 
4. Agravo conhecido, para conhecer do recurso especial e lhe dar provimento, a fim 
de absolver o recorrente da imputação de prática do crime tipificado no art. 16 da 
Lei 10.826/2003. 
(AREsp 1339026/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 
julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018)– Grifo nosso 

 
Neste caso concreto houve apreensão de munições, mas o Tribunal entendeu 

pela ausência de periculosidade social pela ausência do armamento compatível com as 

munições encontradas. Houve o flagrante de conduta tipificada, mas foi considerada 

materialmente atípica pela ausência de relevante ofensividade social, afinal, as 

munições não seriam, em tese, utilizadas pelo agente. 

Neste requisito temos a análise da conduta propriamente dita do agente, o quão 

ela é ou possa ser ofensiva à coletividade, ou seja, qual é o risco que a sociedade está 

correndo ao ser exposta àquela conduta. No exemplo trazido, apesar de a conduta ser 

formalmente tipificada, ela não trouxe elevados riscos à ordem social, pois não havia 

armamento que possibilitasse a utilização das munições encontradas.  

 

3.4.3. Inexpressividade da lesão jurídica provocada 

 

Além da inexistência de ofensividade da conduta do agente para o meio social, 

deve haver inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado. Toda norma penal possui um 

bem jurídico a ser protegido contra as condutas que possam lhe agredir. Quando uma 

conduta for incapaz de causar relevante lesão ao protegido pela lei, será considerada 

atípica, conforme o seguinte julgamento do Habeas Corpus julgado pelo Supremo 

Tribunal Federal, cujo relator foi o Min. Joaquim Barbosa: 
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EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. MOEDA FALSA. FALSIFICAÇÃO 
GROSSEIRA.PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONDUTA ATÍPICA. 
ORDEMCONCEDIDA. 
1. O crime de moeda falsa exige, para sua configuração,que a falsificação não seja 
grosseira. A moeda falsificada há de serapta à circulação como se verdadeira fosse. 
2.Se a falsificação for grosseira a ponto de não ser hábil a ludibriar terceiros, não há  
crime de estelionato. 
3.A apreensão de nota falsa com valor de cinco reais, em meio a outras notas 
verdadeiras, nas circunstâncias fáticas da presente impetração, não cria lesão 
considerável ao bem jurídico tutelado, de maneira que a conduta do paciente é 
atípica. 
4.  Habeas corpus deferido, para trancar a ação penal em que o paciente figura como 
réu. 
(HC 83526, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Primeira Turma, julgado em 
16/03/2004, DJ 07-05-2004 PP-00035 EMENT VOL-02150-02 PP-00271) 
 

Conforme entendimento, o crime de falsificação da moeda falsa grosseira, ou 

seja, de fácil percepção, não é capaz de causar relevante lesão à ordem econômica, a 

qual é o bem jurídico tutelado. Seria incabível a aplicação do princípio da 

insignificância quando a moeda falsa for cópia fiel da moeda verdadeira, hábil a lesar 

a economia e terceiros.  

Neste terceiro requisito, deve-se averiguar qual foi a lesão causada ao bem 

jurídico tutelado. Quando uma conduta é incapaz de atingir gravemente o bem 

tutelado, considera-se uma conduta atípica, conforme julgamento acima.  

 

3.4.4 Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento 

 

Este requisito analisa a possível compreensão e não reprovabilidade social 

sobre o comportamento do agente. A reprovabilidade do comportamento pode ser 

verificada quando o agente possui tendência à prática delituosa habitualmente, 

conforme o seguinte habeas corpus transcrito abaixo: 

 

Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO 
TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 
REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. 
REITERAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 
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, a conduta do paciente não pode ser considerada 
minimamente ofensiva, além de apresentar elevado grau de reprovabilidade.  

III – Ademais, infere-se dos autos que o paciente dá mostras de fazer das práticas 
criminosas o seu modus vivendi, uma vez que ostenta condenação e responde a várias 
ações penais pela prática de diversos crimes, o que denota reprovabilidade e 
ofensividade da conduta.  

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 
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contribuiria para aumentar, ainda mais, o clima de insegurança hoje vivido pela 
coletividade. 

V – Ordem denegada. 
(HC 114702, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado 
em 18/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125  DIVULG 28-06-2013  
PUBLIC 01-07-2013) 
 

Nesta situação não foi possível a aplicação do princípio da insignificância, pois 

o agente responde por outros processos criminais e possui outras condenações. A 

prática de crimes reiteradas vezes pelo agente contribui para a reprovação social, o que 

não se verificaria caso o agente fosse réu primário, por exemplo, pois poderia haver 

tolerância social. 

Veja que o primeiro requisito se baseia na análise do perigo coletivo, sob a 

visão de proteção sociedade em face à conduta delituosa. O segundo requisito traz a 

vertente sobre quão ofensiva a conduta pode ou poderia ser em relação à ordem social. 

O terceiro requisito vislumbra a proteção do bem jurídico tutelado, qual foi a lesão 

causada a ele. Por fim, o quarto requisito traz a ótica social sobre a conduta do agente, 

qual é a tolerância coletiva daquela conduta e do sujeito.  

 

3.5. Infração bagatelar 

 

A infração bagatelar é o delito no qual se aplica o princípio da insignificância, 

pois sua consequência não apresenta gravidade plausível de atenção do Poder 

Judiciário, como o próprio nome sugere. Nesse sentido, GOMES (2001, p. 19): 

 

Infração bagatelar é uma conduta ou um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que 
não requer a (ou não necessita da) intervenção penal. Resulta desproporcional a 
intervenção penal nesse caso. O fato insignificante, destarte, deve ficar reservado 
para outras áreas do Direito (civil, administrativo, trabalhista, etc.). Não se justifica 
a incidência do Direito Penal (com todas as suas pesadas armas sancionatórias) 
sobre o fato verdadeiramente insignificante. 
 

A infração bagatelar se divide em infração bagatelar própria e imprópria. A 

infração bagatelar imprópria é aquela que, apesar da insignificância, apresenta aspecto 

jurídico relevante, mas posteriormente há análise da desnecessidade da penalização, 

conforme explicação de Luiz Flavio Gomes (2006): 

 

Infração bagatelar imprópria é a que nasce relevante para o Direito penal (porque há 
relevante desvalor da conduta bem como desvalor do resultado), mas depois se 
verifica que a incidência de qualquer pena no caso concreto apresenta-se totalmente 
desnecessária (princípio da desnecessidade da pena conjugado com o princípio da 
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irrelevância penal do fato). Sintetizando: o princípio da insignificância está para a 
infração bagatelar própria assim como o da irrelevância penal do fato está para a 
infração bagatelar imprópria. Cada princípio tem seu específico âmbito de 
incidência. 
 

Para fins de explanação, segue abaixo um julgado do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso do Sul sobre a temática: 

 

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA GENITOR, 
DESOBEDIÊNCIA E DESACATO – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DO CRIME 
DE DESOBEDIÊNCIA – ACOLHIMENTO – FUGA PARA PRESERVAR O 
STATUS LIBERTATIS – ABSOLVIÇÃO – DELITO DE LESÃO CORPORAL – 
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA BAGATELA 
IMPRÓPRIA – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE DA PENA NÃO 
COMPROVADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. A desconsideração de ordem 
de prisão para, simplesmente, preservar a liberdade, e assim destituída do dolo 
específico de não obedecer àquele comando, não caracteriza o crime do art. 330 do 
CP. Infração bagatelar imprópria é a que nasce relevante para o Direito Penal (porque 
há desvalor da conduta bem como desvalor do resultado), mas depois se veria que a 
incidência de qualquer pena no caso concreto apresenta-se totalmente desnecessária 
(princípio da desnecessidade da pena). A simples reconciliação entre os envolvidos, 
desacompanhada de outros elementos destinados revelar a completa prescindibilidade 
da pena, não autoriza a sua aplicação e muito menos a absolvição com arrimo no 
aludido princípio, que não se presta a retirar a tipicidade da conduta ou de qualquer 
modo justificá-la. Recurso provido em parte. 
(TJ-MS - APL: 00009602220148120012 MS 0000960-22.2014.8.12.0012, Relator: 
Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 03/08/2015, 2ª Câmara 
Criminal, Data de Publicação: 20/08/2015) – (grifo nosso) 
 

De acordo com o julgamento acima, não basta a conduta para caracterização da 

infração bagatelar imprópria, pois ela nasce com relevante valor jurídico, sendo 

necessários outros elementos para que se constate a prescindibilidade da pena. 

Conforme dito acima, a conduta apresenta inicialmente valor jurídica relevante, mas 

após a análise de seus complementos, conclui-se ser dispensável a pena.  

A infração bagatelar própria não possui aspectos penais relevantes, pois não 

possui periculosidade. Diz-se que é própria justamente por já nascer insignificante 

para o ordenamento jurídico, ao contrário da infração bagatelar imprópria, que 

inicialmente apresenta relevante importância sancionatória pela tipicidade da conduta. 

Cabe a leitura da decisão monocrática proferida pelo Min. Ricardo Lewandowski para 

exemplificar a situação fática da infração bagatelar própria: 

 

Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela 
Defensoria Pública da União, em favor de MAICON DOS SANTOS BREVES, 
contra decisão do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que negou seguimento ao HC 
210.581/MG, do Superior Tribunal de Justiça. Consta dos autos que o paciente foi 
condenado à pena de 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao 
pagamento de 5 dias-multa, pela tentativa de furto de um maço de cigarros, um 
isqueiro e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais). Inconformada, a defesa apelou, 
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mas o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso. 
Ainda irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, 
mas o Ministro Relator negou seguimento ao writ. É contra essa decisão que se 
insurge a impetrante. Alega, inicialmente, que não há proporcionalidade na conduta 
de iniciar uma persecução penal pela tentativa de furto de bens que, somados, 
perfazem o valor de R$ 46,80 (quarenta e seis reais e oitenta centavos), em razão da 
mínima ofensividade da conduta do agente. Aduz, nesse contexto, que o delito em 
questão configura infração bagatelar própria, impondo-se a aplicação do princípio da 
insignificância. Requer, ao final, liminarmente, a concessão da ordem, para 
determinar o trancamento da ação penal, em razão da atipicidade material da 
conduta imputada ao paciente. É o relatório. Decido. O habeas corpus não comporta 
conhecimento. Isso porque esta impetração foi ajuizada em 17/9/2012, contra 
decisão do Ministro Março Aurélio Bellizze, que negou seguimento ao HC 
210.581/MG, no STJ, em 1º/8/2012. Contudo, segundo informações obtidas junto à 
2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Poços de Caldas/MG, a 
reprimenda imposta ao paciente foi declarada extinta em 14/12/2011. Assim, falta 
interesse de agir à impetrante, tendo em vista que este writ foi manejado quando a 
pena do paciente já se encontrava extinta pelo seu integral cumprimento. Isso posto, 
com base no art. 38 da Lei 8.038/1990 e no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento 
a este writ. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2012.Ministro RICARDO 
LEWANDOWSKI- Relator - 
(STF - HC: 115236 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de 
Julgamento: 18/12/2012, Data de Publicação: DJe-022 DIVULG 31/01/2013 
PUBLIC 01/02/2013) 
 

Percebe-se que, conforme a referida decisão, a infração já nasceu dotada de 

insignificância pelo valor total dos bens objetos da tentativa de furto, o que demonstra 

a desproporcionalidade de prosseguimento do feito, assim como determina o 

trancamento dos autos pela atipicidade material da conduta. Não basta a simples 

conduta ilícita para aplicação da norma penal. O direito não é engessado, ou seja, não 

se aplica a norma pela sua leitura fria, mas deve haver o estudo e a interpretação da 

norma, conhecimento de qual finalidade busca alcançar e seus efeitos. O caso concreto 

deve ser estudado para então saber a real necessidade de aplicação da norma e 

continuidade do processo penal. No caso, apesar de a conduta estar formalmente 

prevista na legislação criminal, ela é dotada de pouco valor para o ordenamento 

jurídico e para a sociedade. 
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4. FASE INVESTIGATIVA E INQUÉRITO POLICIAL 

 

4.1. Instauração do Inquérito Policial 

 

A polícia investigativa é responsável pela apuração das infrações cometidas 

cuja ação penal é de titularidade do Ministério Público, chamadas de ação penal 

pública, no entanto, nada impede que seja requerida a instauração do inquérito para 

apuração de crimes de ação privada pelo sujeito que detenha a sua titularidade. 

A ação da Polícia, em regra, inicia-se com o registro do boletim de ocorrência, 

também chamado de Notitia Criminis, ou pelo auto de flagrante delito. 

O boletim de ocorrência é o principal meio pelo qual a autoridade policial toma 

conhecimento sobre os delitos praticados, com a narrativa do fato, a identificação da 

vítima, possíveis testemunhas e indícios para possibilitar o reconhecimento da autoria. 

Através do despacho do Delegado de Polícia, instaura-se o Inquérito Policial.  

Quando se tratar de flagrante delito, a autoridade policial deverá elaborar o 

auto de prisão em flagrante, sendo o acusado apresentado à autoridade policial para 

sua oitiva, assim como as testemunhas. 

O inquérito policial não se confunde com o processo penal, pois é um 

procedimento administrativo e meramente informativo que não vincula as autoridades 

judiciárias, mas agrega informações pertinentes ao caso e para elucidação dos fatos de 

maneira técnica e imparcial. Por se tratar de um procedimento administrativo, não há 

presença do contraditório durante as investigações, pois as informações colhidas 

durante as investigações serão revalidadas pelo juízo. 

A partir de sua instauração, todos os elementos probatórios, incluindo o 

boletim de ocorrências, as oitivas realizadas, as imagens obtidas e relatórios da equipe 

de investigação deverão estar anexos do inquérito policial. Ao término das 

investigações, o Delegado de Polícia elaborará o Relatório Final, no qual haverá todas 

as conclusões do caso, as diligências realizadas e os objetos apreendidos.  

A persecução penal é dividida em duas partes: a primeira é a fase investigativa, 

também chamada de pré-processual da qual resulta no Inquérito Policial devidamente 

relatado pela autoridade policial; e a segunda é a fase processual, a qual é iniciada pela 
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denúncia ou queixa, sendo também acompanhada pelo Inquérito Policial, como fonte 

de elementos informativos.  

 

 

4.2. Auto de prisão em flagrante 

 

O auto de prisão em flagrante é uma das peças utilizadas para a instauração do 

Inquérito Policial. Sua lavratura será realizada pela autoridade policial, constando as 

informações do delito, do acusado e as oitivas das testemunhas do próprio acusado.  

Ainda no auto de prisão em flagrante, deverão constar informações sobre 

existência de filhos do acusado, suas idades e se algum possui deficiência e, se for o 

caso, o nome e contato do responsável pelos cuidados dos filhos. 

A prisão do acusado e o local em que se encontra deverá ser comunicada 

imediatamente ao juiz, ao Ministério Público e à família ou pessoa indicada pelo 

acusado.  

O juiz deverá receber o auto de prisão em flagrante em até 24 (vinte e quatro) 

horas após a realização da prisão e, no mesmo prazo, o juiz deverá promover a 

audiência de custódia com a presença do acusado, seu defensor e membro do 

Ministério Público.  

Na audiência de custódia, o juiz poderá relaxar a prisão ilegal, converter a 

prisão em flagrante em preventiva ou conceder liberdade provisória, com ou sem 

fiança. Caso esta audiência não seja realizada no prazo determinado, ensejará na 

ilegalidade da prisão e deverá ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo 

da decretação da prisão preventiva.  
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5. TRANCAMENTO E ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL 

 

Neste ponto da pesquisa, mostra-se importante notar a diferença entre o 

instituto do trancamento do inquérito policial e seu arquivamento.  

 

 

5.1. Trancamento do inquérito policial 

 

O trancamento dos autos investigativos é o meio pelo qual impede temporariamente o 

andamento das investigações, excepcionalmente, através do habeas corpus pela ausência de 

provas de materialidade e indícios de autoria, presença de causas extintivas de punibilidade, 

atipicidade da conduta ou ausência de justa causa.  

Pelo fato de o habeas corpus ser um remédio constitucional no qual não há análise 

probatória, as hipóteses de trancamento do inquérito devem estar comprovadas de plano, 

conforme a seguinte ementa do Supremo Tribunal de Justiça: 

 

HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. TRANCAMENTO DE 
AÇÃO PENAL. 
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO. ATIPICIDADE, CAUSA 
EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE 
AUTORIA OU PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. HIPÓTESE 
NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
1. O trancamento de ação penal é medida excepcional, só admitida quando restar 
provada, inequivocamente, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto 
fático ou probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da 
punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da 
materialidade do delito. 
2. In casu, existem elementos probatórios mínimos indicativos da prática do ilícito 
descrito na exordial acusatória e, não sendo possível atestar de plano a atipicidade 
da conduta atribuída ao paciente, impossível concluir-se pela inexistência de justa 
causa para a persecução criminal ante a veracidade e legitimidade da perícia 
médica. 
3. Para se negar a ocorrência do fato delituoso, seria necessária análise 
aprofundada de matéria fático-probatória - sequer ainda produzida -, o que é 
vedado na via estreita do remédio constitucional. 
PRISÃO EM FLAGRANTE. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS 
DA FASE INVESTIGATÓRIA. NÃO CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM 
DENEGADA. 
1. Na hipótese vertente, não se vislumbra qualquer irregularidade do auto de 
prisão em flagrante apta a inquinar de nulidade a ação penal. 
2. Não há olvidar que eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, 
dada a natureza inquisitiva do Inquérito Policial, não contaminam, 
necessariamente, a ação penal. 
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3. Ordem denegada. 
(HC 177.888/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 
02/08/2011, DJe 29/08/2011) – Grifo nosso 
 

O trancamento do inquérito policial, portanto, é baseado no acórdão proferido nos 

autos do Habeas Corpus diante de provas inequívocas da presença dos requisitos hábeis para 

tanto. E também é possível a determinação do trancamento dos autos pelo juiz das garantias 

quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento, conforme o 

artigo 3º-B, IX do Código de Processo Penal. 

 

 

5.2. Arquivamento do inquérito policial 

 

Antes das alterações trazidas pela lei n. 13.964/19, a arquivamento do inquérito 

policial era solicitado pelo Ministério Público ao magistrado quando aquele, ora titular da 

ação penal, entendia que não estavam presentes os elementos necessários para a propositura 

da ação, conforme redação original do artigo 28 do Código de Processo Penal: 

 

Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o 
arquivamento de inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no 
caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou 
peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará 
outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de 
arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender 
 

Percebe-se que, caso o juiz não concordasse com o pedido do promotor de justiça em 

arquivar o inquérito policial, remeteria os autos ao Procurador-Geral para que este insista no 

pedido de arquivamento ou prossiga com a denúncia.  

O juiz poderia concordar ou não com o pedido de arquivamento das investigações, no 

entanto, com a atual redação do artigo 28, entende-se que o procedimento para arquivar os 

autos do inquérito policial é interno do Ministério Público, sem mais a participação judicial: 

 

Art. 28. Ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos 
informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à 
vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a 
instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei. 
§ 1º Se a vítima, ou seu representante legal, não concordar com o arquivamento do 
inquérito policial, poderá, no prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da 
comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão 
ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. 
§ 2º Nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, 
Estados e Municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser 
provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. 
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Ou seja, a partir do momento em que o promotor de justiça ordena o arquivamento do 

inquérito, sem a participação judicial, deverá haver a comunicação deste ato à vítima, ao 

investigação e à autoridade que realizou as diligências investigativas. Este ato deverá ter a 

homologação ministerial para ter validade.  

O ofendido ou seu representante legal poderá recorrer dentro de trinta dias, caso não 

concorde com o arquivamento das investigações.  

Diante do exposto, conclui-se que o trancamento do inquérito policial é um ato 

derivado do acórdão proferido em ação da habeas corpus ou então por decisão do juiz das 

garantias e o arquivamento do inquérito atualmente é feito por ato do promotor de justiça sem 

participação judicial. Importante notar que em nenhum destes atos está presente o poder 

decisório do Delegado de Polícia, cabendo a decisão ora aos magistrados, ora ao promotor de 

justiça.  
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6. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELO DELEGADO 

DE POLÍCIA 

 

A autoridade policial é responsável pelo procedimento apurativo pré-

processual, o qual, posteriormente, movimentará toda a máquina judiciária para a 

devida punição do acusado pela prática de uma infração.  

A aplicação do princípio da insignificância pela autoridade policial geraria o 

trancamento do inquérito policial, ou ainda, não haveria a sua instauração.  

Com a vigência da lei n. 13.964/2019, a qual trouxe significativas alterações na 

legislação penal com o Pacote Anticrime, temos expressamente a competência do Juiz 

das Garantias para o trancamento do inquérito policial, conforme dispositivo do 

Código de Processo Penal transcrito abaixo: 

 
Art. 3º-B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da 
investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia 
tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe 
especialmente:  
[…] 
IX - determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento 
razoável para sua instauração ou prosseguimento;  
[...]  
 

 Com o Pacote Anticrime, a persecução penal passou a ter o acompanhamento 

de dois magistrados. Um durante a fase investigativa, chamado de Juiz das Garantias, 

e outro para sentenciar o fato apurado, sendo o juiz da instrução e julgamento. A 

atuação do Juiz das Garantias cessa a partir do recebimento da queixa ou da denúncia. 

Temos também expressamente a previsão de vedação de arquivamento dos 

autos do Inquérito Policial pelo Delegado de Polícia no artigo 17 do Código de 

Processo Penal: “A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de 

inquérito”. 

O arquivamento dos autos é um ato a ser realizado pela autoridade judiciária, 

logo, não cabe à autoridade policial trancar uma investigação discricionariamente. 

Neste sentido, temos a decisão do Supremo Tribunal de Justiça: 

 
HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. GUARDA, EM RESIDÊNCIA, DE 
AVES SILVESTRES NÃO AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO (UMA ARARA 
VERMELHA, UM PASSARINHO CONCRIZ E UM XEXÉU, DOIS GALOS DE 
CAMPINA E UM PAPAGAIO). FLAGRANTE DURANTE BUSCA E 
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APREENSÃO REALIZADA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM OUTRO 
PROCESSO, QUE APURAVA CRIME TRIBUTÁRIO (OPERAÇÃO CEVADA). 
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DO PACIENTE DESAUTORIZADAS, 
NAQUELES AUTOS, POR FALTA DE CONDIÇÃO OBJETIVA DE 
PUNIBILIDADE (LANÇAMENTO DEFINITIVO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO). 
CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS. FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. 
INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. CRIME 
PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. ART. 5, XI DA CF. 
PRECEDENTES DO STJ. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. 
FALTA DE JUSTA CAUSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE LESÃO AO BEM 
JURÍDICO PROTEGIDO PELA NORMA PENAL DE PROTEÇÃO À FAUNA. 
ORDEM CONCEDIDA, PARA TRANCAR O INQUÉRITO POLICIAL 
INSTAURADO CONTRA O PACIENTE. 
1. No HC 57.624/RJ, relatado pelo Ministro PAULO MEDINA (DJU 12.03.07), a 
que faz referência a inicial, restaram cassadas as autorizações judiciais para a quebra 
do sigilo das comunicações telefônicas do paciente, para o efeito de investigação de 
crime de sonegação fiscal, porque deferidas antes de configurada a condição objetiva 
de punibilidade do delito, qual seja, o lançamento definitivo do crédito tributário. 
Como o que ocorreu, no tocante ao crime ora em apuração, foi o flagrante, realizado 
no momento de busca e apreensão em sua residência, não vislumbro a ocorrência de 
contaminação das provas, até porque não está devidamente provado que essa busca 
resultou daquelas interceptações. 
2. Afastam-se as teses de necessidade de mandado judicial ou de existência de 
violação de domicílio, pois o crime em questão, nas modalidades de guardar ou ter 
em cativeiro animal silvestre, é de natureza permanente, prolongando-se sua 
consumação no tempo e, consequentemente, o estado de flagrância, o que permite à 
autoridade policial adentrar na residência do paciente sem qualquer determinação 
judicial, ex vi do art. 5o., inciso XI da Carta Magna. 
3. A Lei 9.605/98 objetiva concretizar o direito dos cidadãos ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e preservado para as futuras gerações, referido no art. 
225, caput da Constituição Federal, que, em seu § 1o., inciso VII, dispõe ser dever 
do Poder Público, para assegurar a efetividade desse direito, proteger a fauna e a 
flora, vedadas, na forma da Lei, as práticas que coloquem em risco sua função 
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 
4 Dessa forma, para incidir a norma penal incriminadora, é indispensável que a 
guarda, a manutenção em cativeiro ou em depósito de animais silvestres, possa, 
efetivamente, causar risco às espécies ou ao ecossistema, o que não se verifica no 
caso concreto, razão pela qual é plenamente aplicável, à hipótese, o princípio da 
insignificância penal. 
5. A própria lei relativiza a conduta do paciente, quando, no § 2º do art. 29, 
estabelece o chamado perdão judicial, conferindo ao Juiz o poder de não aplicar a 
pena no caso de guarda doméstica de espécie silvestre não ameaçada de extinção, 
como no caso, restando evidente, por conseguinte, a ausência de justa causa para o 
prosseguimento do Inquérito Policial, pela desnecessidade de movimentar a máquina 
estatal, com todas as implicações conhecidas, para apurar conduta desimportante 
para o Direito Penal, por não representar ofensa a qualquer bem jurídico tutelado 
pela Lei Ambiental. 
6. Ordem concedida, para trancar o Inquérito Policial 2006.83.00.002928-4 
instaurado contra o paciente, mas abrangendo única e exclusivamente à apreensão 
das aves, não se aplicando a quaisquer outros inquéritos ou ações de que o paciente 
seja participante, em que pese o parecer ministerial em sentido contrário. 
(HC 72.234/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA 
TURMA, julgado em 09/10/2007, DJ 05/11/2007, p. 307) – Grifo nosso 
 

Assim como não cabe ao Delegado de Polícia trancar ou arquivar uma 

investigação, ele também não tem o poder discricionário de optar por não iniciar tal 
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diligência, conforme o artigo 5º do Código de Processo Penal, o qual ordena o início 

do procedimento quando presente os elementos legais.  

No entanto, temos defensores pela aplicação do princípio da insignificância 

pela autoridade policial justificando não ser razoável a movimentação estatal para 

apuração de um delito que na fase processual não seria punido por excludente de 

tipicidade.  

Diante do objetivo a ser alcançado pela aplicação do princípio da 

insignificância, qual seja, a punição de crimes que causem relevante lesão ou perigo de 

lesão a um bem jurídico tutelado, os defensores de sua aplicação pelo Delegado de 

Polícia, entendem ser perfeitamente possível a aplicação do princípio da 

insignificância pelo Delegado de Polícia a casos que, nitidamente, demonstram a 

atipicidade material da conduta, conforme o Delegado de Polícia Civil do Paraná, 

Henrique Hoffman: 

 

Mais do que um poder do delegado de Polícia, a aplicação do princípio da 
insignificância é um dever no desempenho da sua missão de garantir direitos 
fundamentais, devendo ser repelidas eventuais interferências escusas em detrimento 
do interesse público. Entendimento diverso reduziria a autoridade Policial a mero 
instrumento repressivo focado em ninharias, reforçando o viés seletivo do Direito 
Penal. 
 

Nesta premissa de aplicação do princípio da insignificância pelo Delegado de 

Polícia, temos os ensinamentos de Salah H. Khaled Jr. e Alexandre Morais da 

Rosa(2014) sobre a importância do princípio da bagatela pelos Delegados de Polícia:  

 

[...]deve o Delegado desempenhar papel condizente com a estrutura racional-legal de 
contenção do poder punitivo e para tanto, é natural que disponha de atribuição para 
fazer os juízos necessários ao sentido apropriado da tipicidade no marco 
contemporâneo: se o fato é atípico, não pode ensejar persecução penal e manutenção 
do indivíduo preso em flagrante em função de situação insignificante. E não basta 
ser formalmente típico. É preciso ser materialmente típico. [...] 
 

Apesar de ser fato que os Delegados de Polícia atuam como meios pelas quais 

as questões penais que são levadas ao conhecimento e julgamento do magistrado, 

devem se atentar às suas funções estabelecidas legalmente.  

Ainda que tenhamos defensores da aplicação do princípio da insignificância 

pela autoridade policial visando não permitir que qualquer delito insignificante 

alcance o maquinário estatal em face de outros crimes com maior relevância social, 

esta questão já está pacificada pelo Supremo Tribunal de Justiça, em seu informativo 

n. 441: 
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A Turma concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus a paciente condenado 
pelos delitos de furto e de resistência, reconhecendo a aplicabilidade do princípio 
da insignificância somente em relação à conduta enquadrada no art. 155, caput, do 
CP (subtração de dois sacos de cimento de 50 kg, avaliados em R$ 45). Asseverou-
se, no entanto, ser impossível acolher o argumento de que a referida declaração de 
atipicidade teria o condão de descaracterizar a legalidade da ordem de prisão em 
flagrante, ato a cuja execução o apenado se opôs de forma violenta. Segundo o Min. 
Relator, no momento em que toma conhecimento de um delito, surge para a 
autoridade policial o dever legal de agir e efetuar o ato prisional. O juízo acerca da 
incidência do princípio da insignificância é realizado apenas em momento posterior 
pelo Poder Judiciário, de acordo com as circunstâncias atinentes ao caso concreto. 
Logo, configurada a conduta típica descrita no art. 329 do CP, não há de se falar em 
consequente absolvição nesse ponto, mormente pelo fato de que ambos os delitos 
imputados ao paciente são autônomos e tutelam bens jurídicos diversos. HC 
154.949-MG, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 3/8/2010. – Grifo nosso 
 

A jurisprudência é majoritária no sentido de que o Poder Judiciário é 

responsável pela aplicação do princípio da insignificância, assim como pelo 

trancamento do inquérito policial, ao passo de que a autoridade policial deve instaurar 

o procedimento investigativo quando presente os elementos trazidos pela norma e não 

possui competência para determinar o arquivamento dos autos.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ordenamento jurídico brasileiro é um sistema de normas que visam poder 

tutelar todas as condutas sociais de maneira a se garantir a convivência social 

harmônica. No entanto, é possível que algumas situações não estejam previstas na 

legislação e, nem caso, usa-se mecanismos para adequar o fato à norma e um destes 

mecanismos são os princípios. 

Os princípios são instrumentos de suma relevância para a aplicação das normas 

jurídicas, por permitir aperfeiçoamento na interpretação normativa, englobar vários 

valores sociais e morais e, principalmente pela possibilidade de serem ponderadas em 

caso de conflito de interesses. Os princípios podem estar explícitos na norma ou serem 

implícitos, originados de uma construção jurisprudencial ou doutrinária. 

O princípio da insignificância foi uma grande inovação ao ordenamento 

jurídico, apesar de não estar expresso na norma,, pois permite foco à aplicação de 

sanções criminais aos delitos realmente relevantes à ordem social, não se preocupando 

com ações bagatelares à sociedade que possam ser corrigidas por outros campos do 

Direito.  

O Direito Penal busca tutelar bens jurídicos relevantes à sociedade e, dentre as 

áreas do Direito, possui as sanções mais severas. Existem delitos que afetam bens que 

não causam grande descontentamento social e não seria proporcional a aplicação de 

uma sanção penal ao agente. 

Este princípio permite retirar a ideia do senso comum de que apenas o Direito 

Penal condena, mostrando que a esfera cível também é capaz de punir de maneira 

adequada e proporcional ao ato praticado.  

Este trabalho buscou explanar sobre o princípio da insignificância e sobre a sua 

aplicação, especialmente, sobre a possibilidade de incidência durante a fase 

investigativa e quais são as posições existentes.  

Através das pesquisas realizadas, notou-se que este princípio possui sua 

aplicabilidade pela autoridade judicial, não sendo possível sua aplicação durante a fase 

investigativa pela autoridade policial, de acordo com nossa legislação e jurisprudência. 

A autoridade policial deve levar ao conhecimento do Poder Judiciário os casos 

delituosos e este decidirá sobre o prosseguimento da ação penal ou não. Não cabe ao 
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Delegado de Polícia deixar de cumprir com as formalidades procedimentais por 

concluir que deva aplicar o princípio da insignificância ao fato investigado.  

Apesar deste entendimento majoritário, temos defensores da aplicação do 

princípio da insignificância pelo Delegado de Polícia, evitando o atolamento do Poder 

Judiciária com processos que não terão prosseguimento e retardando o andamento de 

outros processos mais relevantes ao ordenamento. Ainda que este entendimento tenha 

a preocupação com o maquinário judicial, no sentido de não sobrecarrega-lo, este 

posicionamento não é o aplicado pelo nosso sistema jurídico, conforme nota-se pelas 

jurisprudências apresentadas.  
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