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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Princípio da legalidade e taxatividade 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

Princípios 
De acordo com Luís Roberto Barroso, os princípios constitucionais são: “o conjunto de normas que espelham 
a ideologia da Constituição, seus postulados básicos e seus fins.”  
 
No mesmo sentido, Miguel Reale: 
 

“Princípios são, pois verdades ou juízos fundamentais, que servem de alicerce ou de garantia de certeza a um 
conjunto de juízos, ordenados em um sistema de conceitos relativos à dada porção da realidade. Às vezes 
também se denominam princípios certas proposições, que apesar de não serem evidentes ou resultantes de 
evidências, são assumidas como fundantes da validez de um sistema particular de conhecimentos, como seus 
pressupostos necessários”. (REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p 60). 

 
Os princípios são uma espécie de mandamento nuclear de um sistema e servem como alicerce de uma 
ciência. Assim, são valores fundamentais que norteiam toda orientação e manutenção do ordenamento 
jurídico. (Orientações, tanto para o intérprete quanto para o agente que legisla). 
 

Princípios Constitucionais Setoriais de Direito Penal 
 
LEGALIDADE 
O princípio da legalidade é consagrado pelo Quinto Constitucional, em seu inciso XXXIX: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal; 

Também pode ser encontrado no próprio Código Penal: 

Art. 1º- Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. 

Trata-se de um princípio que quer proteger o indivíduo da arbitrariedade do Estado e tem como 
função a garantia contra às autoridades estatais. Só poderão ser consideradas criminosas ou 
contravencionais se previstas na Lei. Esse princípio é uma característica evidente em um Estado 
Democrático de Direito.  

 fundamento político  a proteção 

 fundamento jurídico  a taxatividade 
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Formas de tratar o princípio da legalidade 
 
Alguns autores revelam a legalidade como sinônimo da Reserva de Lei e da Anterioridade, porém para uma 
explicação mais clara, adotar-se-á a concepção de que a Legalidade comporta estes outros dois princípios. Da 
seguinte maneira: 

 
Examinadores consideram a Anterioridade e a Reserva de Lei SUBPRINCÍPIOS!  
 

Reserva de Lei 
 
Não há crime sem que a lei o defina  Para que tenhamos um crime é necessário ter uma lei que defina o 
fato como criminoso. 

Abrangência 
O art. 1º do Código Penal menciona a palavra Crime, mas SÓ? 

Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. 

Existem dois tipos de infrações penais: 

i) Crime 
ii) Contravenções: As contravenções TAMBÉM SE SUBMETEM AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 

O termo “Crime” foi utilizado em um sentido AMPLO, como sinônimo de infração penal.  

A mesma coisa acontece com o termo “pena”. A palavra pena deve ser lida como sanção penal. A sanção 
penal pode ser dividida em dois tipos: 

i) Pena (punitiva) 
ii) Medida de Segurança (tratativa) 

Então, a Legalidade também abrange as medidas de segurança! 

Análise da palavra Lei 
 
O artigo 1º do Código Penal menciona a palavra Lei. 
Atenção: É necessário o entendimento expresso pelo dispositivo que diz respeito à Lei em seu significado 
estrito. 
 
Observamos que a “Lei” do artigo 1º é diferente da “Lei” do artigo 13, §2º, “a”, ambos do Código Penal: 

Legalidade 

Reserva de Lei Anterioridade 
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  Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. 
Não há pena sem prévia cominação legal 

   Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do 
crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. 
Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o 
resultado não teria ocorrido. 

§ 2º - A omissão é penalmente relevante quando o 
omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O 
dever de agir incumbe a quem: 

 a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou 
vigilância; 

 

 A Lei no artigo 1º do Código Penal tem aspecto material, formal, com característica de 
generalidade e abstração, mas precisa ser formulada e editada pelo poder legislativo e 
segundo o processo legislativo próprio da Constituição Federal. Não é qualquer comando de 
generalidade e abstração. 

 A Lei no artigo 13, §2º, “a” do mesmo diploma legal é qualquer comando que tenha 
característica de generalidade e abstração! 

Assim sendo, a Lei do artigo 1º do Código Penal deve ser: 

 Em sentido estrito; 

 Estrita; 

 Escrita; 

 Anterior; 

 Certa; 

  

Medida Provisória e a definição de um crime 
 

A medida provisória pode trazer a definição de um crime? 

Não, somente Lei pode versar sobre matéria penal. A medida provisória não é lei em sentido estrito, esta 
não foi feita pelo processo legislativo próprio. Tal afirmação pode ser encontrada no art. 62, §1º, I, “b”, da 
Constituição Federal: 

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com 
força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.   

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: 

b) direito penal, processual penal e processual civil;  

As Medidas Provisórias editadas não têm eficácia legislativa perante o Direito Penal, então não podem definir 
figuras criminosas 

Classificação das normas de Direito Penal: 
 

i) Incriminadoras  De forma alguma podem ser conteúdo de Medida Provisória 
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ii) Não incriminadoras  O STF tem admitido a edição de Medida Provisória sobre matéria penal 
não incriminadora. Em casos de exclusão da ilicitude e punibilidade a MP pode versar sobre 
Direito Penal 

Existem correntes divergentes a respeito das normas não incriminadoras: 

Pelo STF, a medida provisória pode versar sobre direito penal não incriminador, desde que seja benéfica ao 
réu. De forma indireta, o STF se pronunciou a favor da legalidade da MP 417/08 que estendia o período de 
vacatio legis do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.  

Leis complementares podem dispor sobre matéria penal? 
 
A Lei Maior, em seu artigo 22, I, atribui à União, de forma privativa, legislar sobre matéria penal, porém 
atribuiu a possibilidade da Lei Complementar autorizar aos Estados legislar sobre matérias específicas 
arroladas.  

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho; 

 

Existem Leis Complementares que dispõem sobre matéria penal, um exemplo é a LC 105: 

Dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras providências. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

Assim, é possível ter normas incriminadoras e não incriminadoras em Lei Complementar. 

É possível criar a figura de um crime através de uma Lei Ordinária Estadual? 

A União que deverá legislar sobre matéria penal, porém no artigo 22, § único, da Constituição Federal, é 
permitido que os Estados, desde que autorizados por Lei Complementar, legislem sobre matéria penal, 
quando esta disser a respeito de uma situação específica daquele Estado. Isso ocorre porque o Brasil é um 
país de dimensões continentais. Quando se tratar de matéria exclusivamente de interesse regional, é possível 
o Estado dispor a criação penal, desde que autorizado em Lei Complementar.  

 

Mandados de Criminalização 
 
São normas que impõem ao legislador infraconstitucional que não se furte o dever de legislar sobre 
determinada(s) matéria(s).  

Exemplos: 

 Art. 5º, XLIII, da Constituição Federal -> tortura < LEI Nº 9.455, DE 7 DE ABRIL DE 1997.> e 
terrorismo < LEI Nº 13.260, DE 16 DE MARÇO DE 2016.>; 

Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.455-1997?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.260-2016?OpenDocument
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XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico 
ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como hediondos, por eles respondendo os 
mandantes, executores e os que, podendo evita-los, se omitirem; 

 Art. 225, da Constituição Federal  crimes ambientais < LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998. 
> 

 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 

 Art. 5º, XLIII, da Constituição Federal -> racismo < LEI Nº 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989.> 

Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da 
lei; 

Significa assumir que a Constituição (Poder Constituinte Originário) emite um comando ao legislador 
infraconstitucional para que este crie figuras criminosas! 

TAXATIVIDADE  delimitar expressamente a conduta incriminadora. 
 
É o fundamento jurídico do Princípio da Legalidade. Diz respeito à certeza/determinação  Quanto mais 
determinado e preciso for o tipo penal, melhor ele exercerá sua função de proteção contra às arbitrariedades 
estatais. A norma penal incriminadora há de ser a mais clara e determinada possível, não dando grandes 
margens de complementação ao intérprete, pois quanto mais aberta para interpretação, maiores são as 
chances de abusividade por parte do Estado.  

Tipo aberto em que o verdadeiro alcance é o intérprete: 
Por exemplo o artigo 121, §3º, do Código Penal – Homicídio Culposo  É aberto porque não define no que 
consiste a culpa e o que é crime culposo. Quem deverá definir se o comportamento é imprudente, negligente 
ou imperito é o intérprete da Lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.605-1998?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.716-1989?OpenDocument
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Princípio da Insignificância - Parte 1 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

CONTINUAÇÃO TAXATIVIDADE  delimitar expressamente a conduta 
incriminadora. 
 
É o fundamento jurídico do Princípio da Legalidade e diz respeito à certeza/determinação  Quanto mais 
determinado e preciso for o tipo penal, melhor ele exercerá sua função de proteção contra as 
arbitrariedades estatais. A norma penal incriminadora há de ser a mais clara e determinada possível, não 
dando grandes margens para complementação do intérprete. Quanto mais aberta para interpretação, 
maiores são as chances de abusividade por parte do Estado.  

Tipo aberto em que o verdadeiro alcance é o intérprete: 
Por exemplo: o artigo 121, §3º, do Código Penal – Homicídio Culposo  É aberto porque não define no que 
consiste a culpa. Quem deverá definir se o comportamento é imprudente, negligente ou imperito é o 
intérprete da Lei. 

O Princípio da Taxatividade é violado quando há a criação de tipos abertos? 
 

“A norma penal incriminadora há de ser a mais clara e determinada possível.” 

Em alguns conceitos, o legislador não tem como falar em tipo penal fechado. Diante da palavra “possível”, 
criou-se o tipo aberto, pois não seria viável elencar as inúmeras condições/situações/maneiras que os fatos 
se dão na sociedade. 

Art. 154 do Código Penal – Violação de Sigilo Profissional  tipo aberto 

Art. 154 - Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício 
ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem: 

Nada há de inconstitucional no dispositivo formado pelo tipo penal aberto. No que tange ao termo “sem 
justa causa”, seria impossível o legislador arrolar todas as condições que definissem a “justa causa”, 
necessitando a aplicação do tipo penal aberto.  

ATENÇÃO: O tipo penal aberto FRAGILIZA a função de garantia do tipo penal, porque no momento da 
interpretação esse pode assumir formas diversas. NO ENTANTO, o tipo penal aberto NÃO BURLA A 
LEGALIDADE E A TAXATIVIDADE. 
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ANTERIORIDADE 
 
Não basta a existência da Lei, esta precisa ter vigência anterior ao fato. Sendo assim, um comportamento 
realizado hoje não pode ser considerado criminoso, se a Lei que dispõe sobre tal, entrar em vigor em um 
futuro.  

EXEMPLO: ATENÇÃO ÀS DATAS DISPONIBILIZADAS EM QUESTÕES DE CONCURSOS 

  

Exemplo: A Lei determina que a conduta “X” é criminosa e José praticou essa conduta no tempo de Vacatio 
Legis. A ação praticada pode ser considerada criminosa?  

Não! A Lei precisa estar EM VIGOR, para que se possa dizer que a conduta é criminosa.  

A Vacatio Legis (Vacância da Lei) serve como uma introdução da Lei na sociedade, para que as pessoas 
possam assimilar a implementação do dispositivo legal. Dessa maneira, seria um absurdo considerar  conduta 
que não tenha entrado em vigor como criminosa. Tecnicamente, a vacância da lei corresponde a um período 
entre a data da publicação de uma lei e sua vigência.1 

FRAGMENTARIEDADE  
 

O Direito Penal é um arquipélago de pequenas ilhas dentro do imenso mar do que seria penalmente 
indiferente 

Direito Penal é mínimo  ultima ratio  fragmentário  

Este princípio revela que o Direito Penal só deve ser ocupar com ofensas relevantes aos bens jurídicos 
protegidos. A missão desse ramo seria assegurar os bens jurídicos importantes de forma subsidiária e 
fragmentária.  

Existem inúmeros fragmentos de bens no mundo jurídico, sendo que os mais relevantes devem ser tutelados 
pelo Direito Penal, enquanto os restantes são abrangidos por esferas subsidiarias. (Direito Civil, Direito 
Administrativo...) 

                                                
1
 https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/vacatio-legis 

05/01/2020 

LEI PUBLICADA 

04/02/2020 

VIGOR 

VACATIO LEGIS 

COMETIMENTO 
DO DELITO 
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INSIGNIFICÂNCIA  
 
Esse princípio é bastante antigo, utilizado desde o Direito Romano, para questões referentes ao Direito Civil.  

“O Pretor não se importa com coisas mínimas.” 

As questões que devem interessar ao judiciário são aquelas que possuem significado. 

Posteriormente, o Princípio da Insignificância começou a ser estudado e aplicado no Direito Penal. Para a 
aplicação do Princípio da Insignificância, é necessário verificar o bem jurídico que se tutela, posteriormente 
a lesão jurídica significativa. 

 Por exemplo: Um crime de furto (subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel) de R$2,00: há a 
prática do furto, porém este é insignificante ao patrimônio do lesionado. A conduta é típica no 
aspecto formal, porém é atípica no aspecto material. (Por isso, não se reconhece a tipicidade penal.)  

 Por exemplo: Falsificação de uma nota de R$ 2,00 (Falsificação de moeda)  a tutela jurídica é a fé 
pública e, não, o patrimônio! Se a conduta de falsificação foi potencialmente lesiva à fé pública, 
mesmo que no montante de R$ 2,00, não se pode falar em insignificância pelo pequeno valor 
falsificado.  

Assim sendo, a insignificância tem uma natureza supralegal excludente da tipicidade no Direito Penal, além 
de exigir a intervenção mínima do Direito Penal, não podendo ocupa-lo com bagatelas.  

O princípio da insignificância poderia ser usado sempre? 
Não! O STF utiliza 4 vetores cumulativos e objetivos para aplicação do princípio da insignificância, quais 
sejam: 

i) Mínima ofensividade da conduta 
ii) Ausência de periculosidade social da ação 
iii) Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento 
iv) Inexpressividade da lesão jurídica 

Além destes critérios, faz-se necessário a análise de vetores subjetivos; 

Primeiramente, não se pode confundir o réu reincidente (aquela pessoa que pratica crime depois de ter 
sentença condenatória transitada em julgado, pela prática de outro crime) com um criminoso habitual 
(aquela pessoa que faz do crime o seu meio de vida.) 

 Para o criminoso habitual não pode ser agraciado pelo princípio da insignificância, ainda que 
presentes os requisitos impostos do STF.  

 Para o reincidente, o STF e o STJ divergem em várias oportunidades, não há uma posição consolidada 
a respeito da aplicação ou não do princípio da insignificância ao reincidente.  
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 
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Resumo 

CONTINUAÇÃO INSIGNIFICANCIA 
 
Sondagem: 

O princípio da insignificância tem o objetivo de excluir a tipicidade de crimes que não tenham importância ao 
Direito Penal, visto que o bem jurídico tutelado acaba não sendo lesionado relevantemente. 

Somente se podem punir as lesões de bens jurídicos e as contravenções contra fins de assistência social, se tal 
for indispensável para uma vida em comum ordenada. Onde bastem os meios do direito civil ou do direito 
público, o direito penal deve retirar-se. (ROXIN, 2002, p. 28.) 

Continuação: 

O princípio da insignificância é uma excludente de tipicidade material! 

A tipicidade penal é formada: 

 

 Tipicidade formal  adequação da conduta à Lei. 

 Tipicidade material  adequação do valor penal à conduta. 

A tipicidade material é afastada: 

 pela ausência de lesividade;  

 pela adequação social; 

 pela insignificância. 

Por exemplo: Em um crime de furto de R$2,00 , há a prática do tipo, porém este é insignificante ao 
patrimônio do lesionado. A conduta é típica no aspecto formal, porém é atípica no aspecto material. (Por isso 
não se reconhece a tipicidade penal.)  

tipicidade 
formal 

tipiciadade 
material 

tipicidade 
penal 
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Por exemplo: Falsificação de uma nota de R$ 2,00 (Falsificação de moeda)  a tutela jurídica é a fé pública e, 
não, o patrimônio! Se a conduta de falsificação foi potencialmente lesiva à fé pública, mesmo que de R$ 2,00, 
não se pode falar em insignificância pelo pequeno valor falsificado.  

Em qual tipo de crime a figura da insignificância existe? 
O princípio da insignificância diz respeito ao reconhecimento penalmente atípicas aquelas lesões que não 
têm significância para o bem jurídico tutelado. 

Exemplo: podemos aplicar o princípio da insignificância quando o crime for contra o patrimônio? 
Primeiramente, precisa-se dividir o crime meramente patrimonial (Ex: Furto) e o crime patrimonial praticado 
com violência ou grave ameaça. (Ex: Extorsão). Quando o crime for meramente patrimonial é possível falar 
no princípio da insignificância. Não cabendo a aplicação do princípio da insignificância em crimes praticados 
com violência ou grave ameaça. 

Cabe aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a fé pública? 
Primeiramente, deve-se analisar o bem jurídico tutelado. Antes vimos que não caberia princípio da 
insignificância se a moeda falsificada for aprimorada, MAS quando a falsificação é grosseira, sua aplicação é 
admissível. 

Entendimento do STJ: Essa discussão entrou no Superior Tribunal de Justiça quando houve o julgamento de 
Habeas Corpus em que o paciente teria falsificado cédulas de R$ 50,00.  

"Falsificação de Moeda e Princípio da Insignificância. A Turma indeferiu habeas corpus em que condenado pela 
prática do delito previsto no art. 289 , § 1º , do CP ? por guardar em sua residência duas notas falsas no valor de 
R$ 50,00 ? pleiteava a aplicação do princípio da insignificância. Inicialmente, não se adotou o paradigma da 2ª 
Turma, apontado pela impetração, ante a diversidade de situações, dado que aquele órgão julgador 
considerara as circunstâncias da situação concreta apresentada para conceder a ordem, tais como: a) a 
falsificação grosseira, b) a inexpressividade da lesão jurídica causada, e c) o fato de ter sido apreendida uma 
nota falsa no valor de R$ 5,00 em meio a outras notas verdadeiras. Em seguida, asseverou-se que, na espécie, 
cuidar-se-ia de notas falsas, as quais poderiam perfeitamente provocar o engano. Enfatizou-se, ademais, que o 
bem violado seria a fé pública, a qual é um bem intangível e que corresponde à confiança que a população 
deposita em sua moeda, não se tratando, assim, da simples análise do valor material por ela representado". 
Precedentes citados : HC 83526/CE (DJU de 26.3.2004), HC 93251/DF (DJE de 22.8.2008). HC 96153/MG , rel. 
Min. Cármen Lúcia, 26.5.2009. (HC-96153) 

O bem jurídico do caso em tela versa sobre a fé pública (a confiança que as pessoas depositam nas notas e 
moedas correntes). Assim, a falsificação, quanto mais grosseira, menos ofenderá o bem jurídico. 

Crimes ambientais admitem o princípio da insignificância? 
Sim, se versarem sobre algo que tenha em abundância na natureza +  Se os métodos empregados pelo 
agente, não forem altamente lesivos ao meio ambiente. 

 Existem crimes ambientais que versam sobre coisas abundantes na natureza, como peixes, crustáceos, 
moluscos. Com relação a estes bens é possível utilizar o princípio da insignificância, desde que os métodos 
utilizados não sejam capazes de causar estrago ambiental de grande monta. 

Crimes contra a administração pública admitem o princípio da insignificância? 
Súmula 599 - O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. (Súmula 
599, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2017, DJe 27/11/2017) 

No entanto, percebe-se que os crimes contra a administração pública tutelam os mais variados aspectos da 
administração (Patrimônio, moralidade, credibilidade, funcionamento da administração pública.) 

Os Crimes da Administração Pública podem ser: 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10601985/artigo-289-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10601951/par%C3%A1grafo-1-artigo-289-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27599%27).sub.#TIT1TEMA0
https://scon.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp?livre=(sumula%20adj1%20%27599%27).sub.#TIT1TEMA0


1
1 

 

 

a) Não funcionais  não são praticados por funcionários da administração e podem ser agraciados pelo 
princípio da insignificância. Exemplo: Crimes tributários (arrecadação tributária) 

b) Funcionais  praticados por funcionários da administração. Esses crimes sempre tangenciam à 
moralidade  STJ: Em regra, não caberia o princípio da insignificância. Essa visão é contrariada por 
Súmulas do STF e STJ, para crimes tributários, mesmo estes não sendo funcionais!  
 

NA LEI Nº 11.340/2006 – MARIA DA PENHA: 
 

Súmula 589 do STJ: É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados 
contra a mulher no âmbito das relações domésticas. 

O STJ entende que não existe possibilidade de aplicação do princípio da insignificância nos casos de Lei Maria 
da Penha. 

CONTRABANDO: 
 

artigo 334-A,do Código Penal: “importar ou exportar mercadoria proibida”, com pena cominada de reclusão, de 
2 a 5 anos. 

O principal entendimento é de não considerar a configuração do princípio da insignificância: 

No crime de contrabando, é imperioso afastar o princípio da insignificância, na medida em que o bem jurídico 
tutelado não tem caráter exclusivamente patrimonial, pois envolve a vontade estatal de controlar a entrada de 
determinado produto em prol da segurança e da saúde pública.” (STJ. AgRg no REsp 1479836/RS, Rel. Ministro 
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 24/08/2016). 

O STF e o STJ entendem não haver possibilidade de aplicação da insignificância, no entanto existe 
entendimento do STF a respeito da pequena quantidade de sementes de maconha trazida para o território 
nacional. Esta seria insignificante ao direito penal. Inclusive, há entendimento de ser atípica.  Habeas 
Corpus (141.161 e 142.987) 

VETORES FIXADOS PELO STF PARA O RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA: 
 

 Mínima ofensividade da conduta 

 Nenhuma periculosidade social da ação 

 Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento 

 Inexpressividade da lesão jurídica levada a efeito 

Presentes estes quatro requisitos, é possível aplicar o princípio da insignificância.  

 Para o criminoso habitual: Não pode ser agraciado pelo princípio da insignificância, ainda que 
presentes os requisitos impostos do STF.  

 Para o reincidente: O STF e o STJ divergem em várias oportunidades, não há uma posição consolidada 
a respeito da aplicação ou não do princípio da insignificância ao reincidente.   
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Princípio da Insignificância - Parte 3 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

Dica: Não se aplica o princípio da insignificância nos crimes previstos pela Lei Maria de Penha! 

Princípio da Lesividade 

Para uma ação/omissão ser considerada típica, é necessário estar diante de uma lesão ou de uma 
possibilidade de lesão a um bem jurídico tutelado. Se um comportamento não apresentar essa capacidade de 
lesividade, é impossível tratá-lo como típico.  

Tudo aquilo que fica em âmbito interno não pode ser tutela do Direito Penal, pois não tem potencialidade 
para ofender bens jurídicos alheios. 

Alteridade 

Diz respeito, literalmente, a algo que você faça para afetar bem jurídico de terceiro. Precisa extrapolar o 
próprio bem jurídico para afetar os de terceiros. 

Exemplo: Dênis segue uma religião que é necessário sentir dor para conseguir elevação espiritual, então 
utiliza um chicote para autoflagelação. O autor do autoflagelo não pode ser considerado autor de um crime 
contra si mesmo (autolesão é atípica2). A autolesão pode ser considerada criminosa quando (art. 171 §1º, V, 
CP) 

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém 
em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. (Vide Lei nº 7.209, de 
1984) 

§ 1º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o 
disposto no art. 155, 

V - destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as 
conseqüências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro; 

Receptação na Alteridade 

Exemplo: Janaína tem um colar furtado em uma festa, pouco tempo depois encontra o objeto que tem 
certeza ser o seu em uma feira de mercadorias. Sabe que o colar é produto de crime, mas ao mesmo tempo 
lembra que o objeto estava em sua família há gerações. Se Janaína comprar o seu próprio colar, estará 
cometendo o delito de receptação? 

                                                
2
 No crime militar, autolesão é típica quando no intuito de não prestar serviço militar. O que se tutela não é a 

integridade do militar e sim a prestação de serviço deste. 
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Formalmente, Janaína estará praticando crime de receptação, porém materialmente, em razão da alteridade, 
não existirá lesividade de bem jurídico em sua conduta.  

Cuidado: esse exemplo só é comportado quando atinge bem jurídico próprio e não de terceiros. 

Crimes de perigo abstrato caracterizam ofensa ao princípio da lesividade? 

As Côrtes Superiores entendem que é possível a previsão de crimes de perigo abstrato e estes não 
caracterizariam uma ofensa ao princípio da lesividade. As situações de perigo abstrato são consideradas 
aptas a ocasionar lesões ao bem jurídico tutelado, ainda que não concretizadas. Mesmo que não causem 
lesão, essas situações não contrariam o Princípio da Lesividade e não violam a Constituição Federal. 

Adequação Social 

Condutas que são socialmente aceitas e adequadas, segundo demonstra a vida de uma sociedade 
historicamente condicionada, são consideradas atípicas. Exemplo: Circuncisão para o menino judeu. 

Um costume pode revogar a Lei? 

Não. Apenas uma Lei Penal poderá revogar uma Lei Penal incriminadora! 

O Princípio da Adequação Social pode atingir a Conduta, mas não pode atingir a Norma. Segundo Rogério 
Greco, o princípio da adequação social não pode ser utilizado em abstrato, ou seja, não se pode usar o 
princípio a fim de revogar a norma. 

 

Atenção para os dois tipos penais 

 Art. 129, do Código Penal – Lesão Corporal 

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: 

Pena - detenção, de três meses a um ano. 

 Art. 229, do Código Penal – Manutenção de Casa de prostituição 

Art. 229.  Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja, ou 
não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente:  (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 
2009) 

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa. 

 Quando uma mãe leva a filha recém-nascida para furar a orelha, ela será responsável por lesionar a 

criança, porém a conduta é atípica porque é socialmente adequada. Ocorre que a adequação social é 

para determinados casos, não podendo revogar a norma. 

 No momento em que se assume a adequação social para a manutenção de casa de prostituição 

estará tornando o artigo inteiro da lei (art. 229, CP) atípico, por isso essa situação é incabível! 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
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Curso: Direito Penal – Parte Geral 

Aula: Princípios de Direito Penal 

Professor: Claudia Barros 

 

Resumo 

Sondagem: Princípio da Adequação Social 

Condutas que são socialmente aceitas e adequadas, segundo demonstra a vida de uma sociedade 
historicamente condicionada, são consideradas atípicas. Exemplo: Circuncisão para o menino judeu. 

Um costume pode revogar a Lei? 

Não. Apenas uma Lei Penal poderá revogar uma Lei Penal incriminadora! 

O Princípio da Adequação Social pode atingir a Conduta, mas não pode atingir a Norma. Segundo Rogério 
Greco, o princípio da adequação social não pode ser utilizado em abstrato, ou seja, não se pode usar o 
princípio a fim de revogar a norma. 

Funções da Adequação Social: 
1. Nortear o legislador: serve para que o legislador não tipifique como criminosas condutas que a 

sociedade tem como adequadas. Em relação a dinâmica da sociedade, algumas mudanças ocorreram 
com o passar dos anos e se tornaram adequadas à sociedade, por exemplo: art. 234, do Código Penal 
 venda de material pornográfico!  

Art. 234 - Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de comércio, de distribuição ou de 
exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno: 

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa. 

Serve para nortear tanto na criação das leis, quanto na revogação destas. 

2. Limitar o âmbito de incidência da norma penal incriminadora: Existem algumas condutas na 
sociedade que se tornaram adequadas, mesmo que se analisadas friamente configurariam condutas 
típicas (Exemplo: fazer tatuagens). A norma continuará em vigor, porém a conduta específica 
analisada, quando socialmente adequada, será atípica. SUSCINTAMENTE: A NORMA NÃO PODE SER 
ABSOLUTAMENTE REVOGADA POR CONTA DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL.  

Limitar ≠ Revogar 

O Supremo Tribunal Federal já tem entendimento a respeito da impossibilidade de aplicar a atipicidade em 
casos de manutenção de casa de prostituição.  

LESIVIDADE, INSIGNIFICÂNCIA E ADEQUAÇÃO SOCIAL: 
 São princípios que afastam a tipicidade. 

Tipo penal é modelo legal da conduta ≠Tipicidade é a adequação da conduta ao modelo legal. 

Tipicidade formal + tipicidade material = tipicidade penal 

a) Tipicidade formal = diz respeito a mera adequação da conduta a norma penal incriminadora.  
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b) Tipicidade material = diz respeito a lesão aos bens jurídicos, que seja dotado de algum significado e 

que não seja socialmente adequada.  

Retrata os princípios ora estudados, afasta a TIPICIADADE MATERIAL, não sendo a tipicidade formal 

suficiente para configurar a tipicidade penal! 

Princípio da Culpabilidade: 

É o princípio que veda a responsabilidade penal objetiva, sem dolo e culpa. Para imputar um crime a alguém, 
é preciso que este agente tenha comportamento doloso ou culposo. Ocorre que muitas vezes isso não se faz 
possível, não podendo, assim, o agente responder pelo resultado causado.  

EXEMPLO:  

3. Cleiton golpeia, com uma faca, a mão de Jéferson. 
4. Jéferson acaba falecendo, pois é hemofílico. 
5. Percebe-se que Cleiton não possuía intenção de matar Jeferson e sequer sabia de doença que lhe 

acometia.  

 

 

 


