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Nada é impossível de mudar. Desconfiai do mais trivial, na 
aparência singela. E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 
Suplicamos expressamente: não aceitei o que é de hábito como 
coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de 
confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de 
humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada 
deve ser impossível de mudar. (Bertolt Brecht) 
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RESUMO 

 
A presente dissertação tem por objetivo analisar como ocorre a materialização do princípio da 
insignificância nos tribunais federais brasileiros. Doutrinariamente, tal postulado é encarado 
como um mecanismo de política criminal que visa assegurar a mínima intervenção do Direito 
Penal, reafirmando seu caráter subsidiário, além de possibilitar a redução do número de 
processos que assolam o Judiciário. Entretanto, apesar de a dogmática sustentar a ideia de um 
princípio apto a beneficiar os jurisdicionados, garantindo maior liberdade de atuação, bem 
como a melhora na prestação jurisdicional, a empiria demonstra que tal postulado não é 
aplicado de forma equânime pelos tribunais, tendo em vista a ausência de consenso acerca de 
seus critérios e parâmetros, ensejando tratamento jurídico distinto a hipóteses fáticas idênticas 
ou semelhantes. Visando averiguar a extensão do problema, fez-se necessário um vasto 
levantamento jurisprudencial e análise de decisões, tomando como elemento de pesquisa a 
aplicação do princípio da insignificância às condutas que se enquadram no tipo penal do 
descaminho, considerando as inúmeras controvérsias que permeiam o tema. Os dados obtidos 
permitiram identificar que de fato existe um grande descompasso entre a teoria e a prática e 
que a ausência de uniformidade interpretativa se faz presente em todos os tribunais federais 
brasileiros. Ao final, os resultados da pesquisa possibilitaram, ainda, constatar que a cultura 
jurídica brasileira se opera por meio de dissensos, responsáveis por reproduzir desigualdade e 
insegurança jurídica, fomentando a manutenção de uma sociedade hierarquizada. 
 

Palavras-Chave: princípio da insignificância; descaminho; desigualdade jurídica; 
insegurança jurídica. 
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ABSTRACT 
 

 
This essay aims to analyze how does the materialization of the principle of insignificance in 
the Brazilian federal courts. Doctrinally, such postulate is regarded as a criminal policy 
mechanism to ensure minimum intervention of criminal law, reaffirming its subsidiary nature, 
as well as the possibility to reduce the number of cases plaguing the judiciary. However, 
despite the dogmatic support the idea of a principle able to benefit jurisdictional, ensuring 
greater freedom of action, and the improvement in the judgment, empiricism shows that this 
assumption is not applied in an equal manner by the courts, according to the lack of consensus 
about their criteria and parameters, leading to different legal treatment to identical or similar 
factual situations. Aiming to verify the extent of the problem, it was necessary a broad 
jurisprudential survey and analysis of decisions, taking as research element the application of 
the principle of insignificance to embezzlement crime, considering the many controversies 
that permeate this theme. The data have identified that in fact there is a large gap between 
theory and practice and that the absence of an uniform interpretation is present in all Brazilian 
federal courts. At the end, the results of research also allowed to notice that the Brazilian legal 
culture operates through disagreements, responsible for reproducing inequality and legal 
uncertainty, promoting the maintenance of a hierarchical society. 
 

 
Keywords: principle of insignificance; embezzlement crime; legal inequality; legal 
uncertainty. 
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INTRODUÇÃO 

 
 A presente dissertação é fruto de uma pesquisa voltada a analisar como ocorre a 

concreta aplicação do princípio da insignificância e, a partir de um amplo levantamento 

jurisprudencial, entender as práticas dos tribunais e sua relação com os jurisdicionados. 

 Em uma visão doutrinária, o princípio da insignificância é considerado como um 

instrumento de política criminal que pretende afastar do âmbito do Direito Penal condutas que 

sejam irrelevantes, deixando-o focado apenas em analisar e julgar casos que possam colocar, 

verdadeiramente, em risco a ordem e a paz social.  

 Nesse sentido, o princípio foi criado como um mecanismo voltado a assegurar o 

direito de liberdade aos indivíduos, reafirmando a ideia de mínima intervenção do Estado e do 

caráter subsidiário do Direito Penal, bem como possibilidade de redução do número de 

processos que assolam o Judiciário e dificultam a efetiva prestação jurisdicional.  

 Contudo, a despeito de sua ampla aceitação, tal instituto não encontra parâmetros 

expressamente previstos em lei, que determinem quando, diante do caso concreto, poderá ser 

aplicado. Dessa forma, muitas dúvidas e divergências surgem em relação aos critérios a serem 

observados, fazendo surgir os mais variados posicionamentos doutrinários sobre o assunto, 

apresentando-se, não raramente, contraditórios. 

 Os tribunais, por sua vez, também não possuem entendimento uniforme acerca da 

matéria, o que acaba dando ensejo a decisões judiciais pautadas em múltiplos fundamentos 

que não guardam coerência entre si. Assim, a seguinte pergunta orienta o presente trabalho: 

Se a igualdade é preceito basilar de um Estado republicano, estando constitucionalmente 

assegurada, será que, na prática, os indivíduos estão recebendo tratamento igualitário quando 

da atuação do Judiciário diante dos casos concretos? 

 Apesar de a doutrina sustentar que o princípio da insignificância visa beneficiar os 

jurisdicionados, em termos de aumento de sua liberdade de atuação e aperfeiçoamento na 

distribuição da justiça, o que vem sendo observado quando de sua concretização é que casos 

idênticos ou similares estão recebendo soluções jurídicas distintas. Assim, em vez de haver 

um aumento da confiança do cidadão no Judiciário – consequência lógica de uma melhoria na 

prestação jurisdicional -, esse tratamento desigual por divergência interpretativa, acaba 

gerando o seu descrédito, uma vez que a imprevisibilidade acarreta em verdadeira 

insegurança jurídica.  
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 Desse modo, o que motivou a referida pesquisa foi o descompasso entre o discurso 

teórico de um lado, que coloca o princípio da insignificância como um instrumento 

garantidor, e, de outro, a forma pela qual está ocorrendo a sua materialização, ou seja, como o 

Judiciário está aplicando na prática. 

 A descoberta de decisões judiciais com fundamentos completamente divergentes em 

casos que apresentavam equivalência entre si foi o agente propulsor para uma ampla 

investigação jurisprudencial que permitisse analisar quais critérios estavam sendo levados em 

consideração para aplicar ou afastar o princípio, causando desigualdade entre pessoas que 

deveriam receber o mesmo tratamento. 

 Para verificar a extensão do problema, recortei meu objeto - aplicação do princípio 

da insignificância – às condutas que se enquadram no delito de descaminho, tendo em vista o 

aumento das controvérsias a partir de 2012, quando houve expressiva alteração no valor 

utilizado – por analogia - como parâmetro para considerar uma conduta relevante ou não para 

o Direito Penal. Percebi, então, que havia decisões completamente divergentes e que, por isso, 

traziam sérias consequências aos cidadãos que, devem ser tratados como iguais e saber 

precisamente os limites de sua atuação para evitar arbitrariedades por parte do Estado. 

 Assim, por meio de uma metodologia descritiva, qualitativa, quantitativa, 

parcialmente exploratória e de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial,  a hipótese por mim 

sustentada neste trabalho é que não há igualdade e segurança jurídica quando da aplicação 

concreta do princípio da insignificância aos comportamentos tipificados como crime de 

descaminho, tendo em vista que os tribunais não adotam entendimento uniforme sobre o 

tema. 

 A finalidade dessa pesquisa consiste, portanto, em analisar as práticas judiciárias e 

investigar (I) se de fato não há uniformidade interpretativa e (II) se o problema que se coloca 

é pontual – próprio de um determinado tribunal – ou estrutural – ocorre em toda a estrutura do 

Judiciário –, para ao final, refletir sobre os impactos desta prática sobre os jurisdicionados e 

como ela se legitima na sociedade. 

 A partir dos resultados obtidos por meio de uma pesquisa qualitativa (não numérica) 

e quantitativa (numérica), foi possível explicitar os principais fundamentos apresentados nas 

decisões judiciais, que comprovaram a hipótese por mim defendida - de fato não há uma 

distribuição igual da justiça -, já que ora os tribunais absolveram, ora condenaram indivíduos 
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que haviam praticado atos típicos de descaminho, aplicando ou afastando o princípio da 

insignificância, com base nos mais variados fundamentos.  

 Essa intenção de estudar o Direito por meio de suas práticas e manifestações na 

sociedade somente foi possível após a leitura de textos que me ensinaram a olhar para o 

“mundo real” e estranhar hábitos que me pareciam “normais”. Assim, comecei a perceber que 

para entender melhor como se dá a distribuição da justiça pelo Estado e a administração dos 

conflitos que surgem na sociedade seria necessário analisar o Direito como ele de fato é 

aplicado e não como os livros gostariam que fosse. 

 O trabalho está estruturado em três partes principais. Destinei a primeira parte 

(Capítulo I) para tratar da escolha do objeto, dividindo-a em dois subcapítulos. O primeiro 

narra as minhas dificuldades para definir o objeto, a influência que tive das ciências sociais – 

notadamente da antropologia e da sociologia – bem como o desafio de escrever esta 

dissertação, fora dos padrões textuais a que eu estava acostumada. No segundo subcapítulo, 

faço uma contextualização do meu objeto, explicando os motivos que me levaram a sua 

escolha, bem como as considerações de cunho conceitual acerca do tema, como a sua origem 

e fundamentos que influenciaram a sua construção. 

 A segunda parte (Capítulo II) é destinada à pesquisa em si. O primeiro subcapítulo 

traz uma abordagem metodológica no qual explico como desenvolvi a pesquisa, os critérios 

utilizados na busca, a forma de tabulação dos dados colhidos e a posterior elaboração dos 

gráficos. Quanto aos subcapítulos subsequentes optei por dividi-los de acordo com os 

resultados obtidos, de modo que cada um representa os mais diversos fundamentos 

encontrados nas decisões judiciais. No último subcapítulo destaco a consulta que realizei nos 

principais e mais recentes manuais que tratam da parte especial do Direito Penal (crimes em 

espécie) para comparar como meu objeto está sendo abordado pela doutrina pátria e como se 

dá sua aplicação concreta, a fim de demonstrar o descompasso que existe entre o Direito nos 

livros e o Direito na prática. 

 A terceira parte do trabalho (Capítulo III) traz as reflexões sobre a pesquisa, 

dividindo-se em subcapítulos que (1) retoma o problema das decisões contraditórias, 

demonstrando a relação dessa prática dos tribunais com a forma de construção do saber 

jurídico; (2) trata da questão da desigualdade e da insegurança jurídica, bem como suas 

consequências na administração dos conflitos; (3) relaciona a postura dos tribunais com as 

características de nossa sociedade, que acabam por legitimar as práticas aqui descritas. 
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 A conclusão retoma a hipótese e cada uma das questões trabalhadas nos capítulos, 

salientando que os dados deixam claro que o problema não é pontual, apresentando-se neste 

ou naquele tribunal, mas sim estrutural, visto que as divergências apareceram em todos os 

órgãos objetos da pesquisa. Ressalta, ainda, a necessidade de haver uniformidade de 

entendimento no âmbito dos tribunais superiores – responsáveis por uniformizar a 

jurisprudência – para que sirva de referencial aos órgãos inferiores. 

 Assim, meu propósito ao escrever esta dissertação não foi defender qualquer 

posicionamento acerca do objeto, mas tão somente explicitar a prática do Judiciário, a partir 

da postura de seus tribunais, com a intenção de contribuir para a formação de pensamentos 

críticos capazes de estranhar comportamentos que parecem “normais”, próprios do “sistema”. 
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  CAPÍTULO I - DA ESCOLHA DO OBJETO 

 
1. OS DESAFIOS DA PESQUISA 
 

1.1. Definindo o objeto  
 

 Quando decidi inscrever-me em um Programa de Pós-Graduação (stricto sensu), 

minha pretensão era estudar o Direito de forma mais aprofundada, de modo a encontrar 

respostas para questionamentos que não estavam nos manuais, nas leis, nem nos cinco anos de 

graduação. O que sempre me chamou atenção na ciência jurídica era o descompasso entre a 

teoria e a prática, ou seja, o que se aprendia nas aulas e nos livros, muitas vezes, era distinto 

do que acontecia na realidade. Quando comecei a advogar, tal dissonância apresentou-se de 

forma ainda mais evidente, pois não eram raros os casos em que a mesma lei era aplicada de 

maneira diversa em hipóteses fáticas semelhantes, variando de acordo com a interpretação 

que o julgador fazia em cada caso concreto.1 

 Tal prática não costuma estar explicitada nos livros e manuais – ou quando está, é 

encarada com naturalidade, sem que se faça qualquer crítica a respeito2 – uma vez que a 

dogmática jurídica3 preocupa-se em revelar o Direito da forma como ele deve ser entendido e 

não como de fato é. A própria palavra “dogmática” por si só revela uma racionalidade 

acostumada a formular verdades absolutas, pois de acordo com o vernáculo, é algo relativo a 

“dogma”, ou seja, “de caráter indiscutível; definitivo, decisivo.” (SANTIAGO-ALMEIDA, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1  A partir do pós positivismo, o magistrado passou a exercer papel de destaque na aplicação do Direito, tendo 
em vista a necessidade de interpretação das leis. Entretanto, tal atividade, dotada de subjetivismos, conduz às 
mais variadas decisões judiciais, que não guardam coerência entre si. Assim, a abstração de nossas leis, 
admitindo inúmeras interpretações - muitas vezes controversas entre si -, acaba gerando soluções jurídicas 
distintas para casos concretos semelhantes ou idênticos. 
2 Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni (2009, p. 46) aduz que: “Embora deva ser no mínimo indesejável, 
para um Estado Democrático, dar decisões desiguais a casos iguais, estranhamente não há qualquer reação a esta 
situação na doutrina e na praxe brasileiras. É como se estas decisões não fossem vistas ou fossem admitidas por 
serem inevitáveis.”  
3 Utilizo aqui a expressão “dogmática jurídica” como sinônimo de “doutrina jurídica”, podendo ser conceituada 
como "estudo sistemático das normas ordenando-as segundo princípios e tendo em vista a sua aplicação”. 
(REALE, 2003, p. 321). Sintetizando o método de construção dogmático, é possível dividi-lo em três etapas: “A 
primeira etapa (exegética) é o momento da conceitualização dos textos legais, que se limita a reproduzir e 
explicar o conteúdo do texto vigente, sem questionar a sua legitimidade ou justificação. Parte-se da ideia de que 
o direito vigente é unívoco, suscetível de ser estabelecido plenamente através da conceitualização. A Dogmática 
desemboca então num formalismo. Na segunda etapa, a Dogmática procede na “dogmatização jurídica”, na 
fixação dos dogmas jurídicos. Elaboram-se preposições, princípios, categorias a partir dos conceitos obtidos dos 
textos legais. Surgem os princípios gerais, ordena-se teoricamente o funcionamento do conjunto das normas 
positivas através dos institutos. Por fim, na terceira etapa que constitui a sistematização, torna-se o objeto de 
conhecimento (direito positivo) um sistema. Dá-se unidade, ficam estabelecidos traços de universalidade e 
invariabilidade em todos os institutos do ordenamento jurídico.” (TOZO; SOLO, 2010, p. 298-299).  
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2011, p. 258). Assim, essa tradição do ensino jurídico, que pretende estudar o Direito a partir 

da construção de categorias idealizadas, não permite a explicitação das práticas e, portanto, 

não estimula o seu questionamento.  

 Kant de Lima (2009, p. 18) assevera que: “A forma de instituição desse saber implica 

aparente distanciamento formal da realidade social, que tem que ser atingida por sucessivas 

operações de redução lógica a suas configurações normativas. É a realidade que se deve 

adaptar, em cada caso, ao Direito.” 

 Lembro-me que ao compor minha grade do mestrado, uma das primeiras disciplinas 

que escolhi chamava-se Mecanismo de Solução de Conflitos - ministrada pela Professora 

Fernanda Duarte, co-orientadora nesta dissertação -, a qual me surpreendeu positivamente, 

pois fui apresentada a textos e livros que eu jamais havia tido contato – e que provavelmente 

não teria se não fosse pelo mestrado. A bibliografia proposta abrangia obras de antropólogos e 

sociólogos, a partir das quais fui construindo uma nova maneira de encarar o Direito. Meu 

interesse pela disciplina levou-me a participar do grupo de pesquisa intitulado Núcleo de 

Estudos sobre Direito, Cidadania, Processo e Discurso – NEDCPD, coordenado pela 

Professora Fernanda Duarte e por meu orientador Professor Rafael Iório, onde pude participar 

de discussões sobre temas jurídicos a partir de uma ótica voltada para a realidade. 

 Mesmo participando do grupo e dos debates eu continuava vinculada a uma tradição 

dogmática do Direito e, por isso, não conseguia definir o objeto da minha pesquisa; a única 

certeza que eu tinha era a vontade de trabalhar essa distinção entre o Direito dos livros e o 

Direito da prática4. Enquanto eu não me decidia acerca do tema a ser pesquisado, cada vez 

mais indagações iam surgindo e eu não conseguia enxergar qual caminho deveria seguir para 

solucioná-las. 

 Em conversa com meus orientadores, coloquei a dificuldade que estava tendo em 

definir meu objeto e, a partir de suas falas, fui novamente me lembrando dos textos estudados 

na disciplina da Professora Fernanda e das discussões no grupo de pesquisa, bem como do 

que havia me levado ao mestrado. Mais uma vez estava diante daquilo que mais me 

incomodava – e ainda incomoda – no Direito: a discrepância entre a doutrina e a realidade dos 

tribunais. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Roscoe Pound (1910), já preocupado com o sistema de administração da justiça de sua época, cunhou a 
distinção entre law in books e law in action, propondo a análise do Direito para além de uma visão puramente 
conceitual e formalista, ou seja, buscava uma reflexão sobre as práticas, libertando-se de concepções 
demasiadamente idealizadas, em prol de um estudo acerca de como o Direito efetivamente é aplicado e se 
manifesta na sociedade. 
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 Percebi que o que me impedia de definir meu objeto era a própria forma como 

aprendi a pensar o Direito, ou seja, eu estava sempre filiada à determinada “corrente 

doutrinária”5 da qual não conseguia me desvencilhar; ao contrário: só tentava encontrar meios 

para comprovar que aquela era a forma correta de pensar e interpretar certas categorias. Mas 

isso não resolvia minha inquietação. Eu precisava aprender a me distanciar das minhas 

próprias convicções jurídicas e assumir uma posição de afastamento se eu de fato quisesse 

demonstrar aquilo que me incomodava e as consequências que tais práticas podiam gerar. A 

partir daí começou a fazer total sentido para mim um estudo interdisciplinar, pois eu precisava 

buscar em outras ciências aquilo que o Direito não me permitia ver. 

 Aprender a pensar diferente foi o primeiro desafio que eu encontrei para iniciar a 

minha pesquisa, principalmente porque precisei adotar posturas distintas na minha atuação 

profissional. Foi necessário aprender a separar minha postura como advogada, minha postura 

como professora e minha postura como pesquisadora.  

 A rotina burocrática com a qual o advogado precisa lidar no dia-dia, muitas vezes, 

não o permite questionar as práticas – na verdade, aprender como elas funcionam já é um 

desafio diário.6 Assim, operador do Direito não está acostumado a enxergá-lo como objeto de 

pesquisa, mas apenas como mecanismo a ser operado na defesa de seu cliente.7 

 O professor de graduação deve ser cauteloso para não deixar que suas perturbações 

confundam seus alunos – principalmente se considerar que nem todos, que ali estão, se 

interessam pelo seu objeto. Por outro lado, o pesquisador pode e deve se aprofundar ao 

máximo em seus estudos e buscar as respostas que procura. 

 Entretanto, apesar da necessidade de não confundir os lugares de onde se está 

falando (do escritório, da sala de aula da graduação ou da sala de aula da pós-graduação), é 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 As correntes doutrinárias são formadas a partir das diversas interpretações acerca das normas jurídicas 
realizadas por grupos de pessoas consagradas no campo do Direito, dando ensejo a entendimentos que não 
guardam consonância entre si. Não raro, tais posicionamentos são adotados e citados pelos magistrados no 
momento de solucionarem o caso concreto, disseminando assim as controvérsias que dão ensejo a decisões 
contraditórias e a consequente aplicação desigual da lei. 
6 Kant de Lima (1997, p. 20), ao analisar o ensino jurídico, destaca que “À faculdade restava o papel de formar 
bacharéis em Direito, constituindo-se o diploma em requisito necessário, mas não suficiente para a prática da 
advocacia. O verdadeiro aprendizado ficava por conta de mecanismos, processos e práticas informais a serem 
socialmente (e não tecnicamente) aprendidos.” (grifo do autor). 
7 Defendendo a necessidade de uma separação entre a postura do operador do Direito e do pesquisador, Marcos 
Nobre (2004, p. 10) aduz que “O advogado (ou o estagiário ou estudante de direito) faz uma sistematização da 
doutrina, jurisprudência e legislação existentes e seleciona, segundo a estratégia advocatícia definida, os 
argumentos que possam ser mais úteis à construção da tese jurídica (ou à elaboração de um contrato complexo) 
para uma possível solução do caso (ou para tornar efetiva e o mais segura possível a realização de um negócio)”, 
prática esta que não pode ser transportada para a academia, visto que o pesquisador deve procurar entender o 
Direito a partir de suas representações sociais. 
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fato que essa múltipla inserção contribuiu muito para a escolha do meu objeto. Como 

advogada, eu conhecia a teoria, as leis e como se dava sua aplicação na prática forense, apesar 

de não me permitir estranhá-la, uma vez que eu sabia que era assim que o “sistema” 

funcionava - e ainda funciona. O processo de estranhamento e inconformismo começou a 

florescer quando iniciei minha atuação como professora de Direito Penal e Direito Processual 

Penal - o que se deu ao final do primeiro semestre do mestrado.  Cada vez que precisava 

explicar aos alunos determinado assunto permeado por diversas “correntes doutrinárias” e 

concretizado nas mais variadas decisões judiciais, que davam “vida” às teorias, sentia um 

profundo desconforto, como se algo estivesse “fora do lugar”. 

 Demorei um pouco para entender que meu desconforto não estava em apresentar e 

falar sobre “correntes” e decisões que divergiam do que eu considerava ser o melhor 

entendimento sobre a matéria. Na verdade, meu inconformismo residia - e ainda reside - no 

fato de que situações fáticas com as mesmas características estavam recebendo tratamento 

jurídico diferenciado, ou seja, pessoas que haviam praticado a mesma conduta, em 

circunstâncias muito similares, respondiam pelo mesmo crime, mas recebiam sentenças 

díspares - enquanto umas eram absolvidas, outras eram condenadas. 

 A partir de meu estranhamento diante das diferentes decisões judiciais que ocorriam 

na solução de casos concretos que apresentavam grande similitude, decidi realizar um 

levantamento jurisprudencial sobre determinada matéria - que será melhor explicada a seguir - 

para verificar se de fato os jurisdicionados estavam recebendo tratamento jurídico distinto e 

com que freqüência isso ocorria. 

 Visando, ainda, averiguar a extensão dessa prática, se pontual ou estrutural, decidi 

não limitar minha pesquisa ao tribunal na comarca onde atuo, incluindo também a análise de 

decisões proferidas em outros tribunais, inclusive tribunais superiores. 

 Esse exercício de questionamento da minha própria atuação, seja como advogada ou 

como professora, só foi possível a partir da contribuição das ciências sociais, que permitem 

um diálogo com o Direito, estimulando uma construção do conhecimento voltada para a 

realidade. Apesar de o Direito ser considerado uma ciência social aplicada, o que aprendemos 

nos livros nem sempre se coaduna com o que ocorre na prática forense, demonstrando que 
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nossos doutrinadores estão tão preocupados em elaborar teorias sobre como o Direito deve ser 

que acabam, muitas vezes, tornando-o descontextualizado com a realidade.8  

 

1.2. A pesquisa empírica no Direito e a importância da interdisciplinaridade 

  

 O processo de definição do meu objeto me fez perceber a importância de pensar o 

Direito a partir de outras ciências, que não pretendem dar as respostas para os problemas 

jurídicos, mas que permitem enxergá-los sob um novo viés, que não nos fora antes 

apresentado. A contribuição da sociologia e da antropologia foram essenciais para que eu 

aprendesse a relativizar tudo aquilo que me parecia natural e a questionar se de fato o que eu 

havia aprendido nos livros retratava a realidade. 

 Esse exercício de relativização e estranhamento9 não é próprio da ciência jurídica, 

acostumada a construir verdades absolutas, pautada em uma tradição estritamente dogmática, 

muitas vezes descontextualizada com as práticas. Nas palavras de Kant de Lima e Lupetti 

Baptista (2010, p. 6): 

 

Os discursos produzidos pela dogmática - baseados essencialmente em opiniões, em 
vez de dados - ainda sustentam a produção “teórica” do Direito, embora não 
encontrem qualquer correspondência empírica. Isso tem como consequência o fato 
de que ler livros e manuais de Direito não é suficiente para construir uma percepção 
adequada do campo jurídico e tampouco permite entender a lógica do nosso sistema 
judiciário. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Conforme critica Lênio Streck (2015): “Fácil mesmo é o que faz (e vem fazendo) parcela considerável da 
dogmática jurídica há décadas, escrevendo uma doutrina anódina, asséptica, cronofóbica, factunfóbica e sem 
atritos com a jurisprudência (mormente a dos tribunais superiores), tentando “ganhar no apito” (metáfora que 
construí aqui), além de não contestar o livre convencimento, a livre apreciação da prova e outras coisas como a 
falta de uma teoria da decisão.”  
9 “O olhar antropológico é essencialmente um olhar marcado pelo estranhamento, mas não no sentido de 
suspeição. Trata-se, na verdade, de uma forma peculiar de ver o mundo e as suas representações, partindo 
sempre, necessariamente, de um surpreender-se com tudo aquilo que aos olhos dos outros parece natural. 
Relativizar categorias e conceitos e desconstruir verdades consagradas são, pois, importantes exercícios 
antropológicos e podem ser igualmente um fundamental exercício jurídico, de grande valia para promover as 
consequentes transformações pelas quais o Judiciário vem lutando e necessita concretizar, caracterizando-se 
também como um esforço significativo para se tentar romper com as formas tradicionais de produção, 
legitimação e consagração do saber jurídico.” (KANT DE LIMA; LUPETTI BAPTISTA, 2014, p. 3, grifo dos 
autores). 
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 Desconstruir essa forma de pensar o Direito, voltado para teorias e abstrações, foi um 

dos obstáculos que enfrentei para conseguir definir meu objeto e iniciar minha pesquisa. A 

forma como é construído o conhecimento jurídico, voltado para si próprio, não estimula o 

diálogo e a interação com outras ciências, o que dificulta a compreender a relação que se 

estabelece entre o Direito e seu campo social. Geertz (2004, p. 323) já reconhecera a 

existência de “uma visão demasiado autônoma do direito que o vê como um ‘sistema jurídico’ 

isolado e auto-suficiente, lutando para defender sua integridade analítica frente ao desleixo 

moral e conceptual da vida cotidiana.” 

 Marcos Nobre (2004, p. 6), ao apresentar um diagnóstico sobre a pesquisa em Direito 

no Brasil destaca que houve verdadeiro atraso em relação às demais disciplinas das ciências 

sociais “em razão de seu isolamento [de modo que] o Direito não acompanhou integralmente 

os mais notáveis avanços da pesquisa acadêmica no Brasil nos últimos cinquenta anos.” 

Aponta, ainda, como possíveis razões para esse isolamento10: 

 

Em primeiro lugar, à primazia do que poderíamos chamar de “princípio da 
antigüidade”, já que no Brasil o direito é a disciplina universitária mais antiga, bem 
como a mais diretamente identificada com o exercício do poder político, em 
particular no século XIX. Desse modo, na década de 1930 o direito não apenas não 
se encontrava na posição de quase absoluta novidade, como as demais disciplinas de 
ciências humanas, mas também parecia se arrogar dentre estas a posição de “ciência 
rainha”, em geral voltando-se aos demais ramos de conhecimento somente na 
medida em que importavam para o exame jurídico dos temas em debate. Em 
segundo lugar, considero importante destacar que o modelo de universidade 
implantado no bojo do projeto nacional-desenvolvimentista, cujo marco se 
convencionou situar em 1930, tinha características marcadamente 
“antibacharelescas”. Dito de outra maneira, tal como praticado até a primeira metade 
do século XX, o direito era em larga medida identificado aos obstáculos a serem 
vencidos: a falta de rigor científico, o ecletismo teórico e uma inadmissível falta de 
independência em relação à política e à moral — independência que era a marca por 
excelência da ciência moderna defendida pela universidade nacional- 
desenvolvimentista. Essa situação provocou um entrincheiramento mútuo entre o 
direito e as demais disciplinas de ciências humanas. (Nobre, 2004, p. 5) 

 

 O problema que se coloca nesse aspecto “monolítico” do Direito é que o mesmo é 

entendido a partir de um “dever-ser”, voltando sua atenção  sobre como devem ser as normas 

que regulam a sociedade, não se atendo a como de fato se operam na realidade. Assim, temos 

uma formação jurídica pautada na reprodução de uma perspectiva idealizada do Direito, que o 

imagina em sua forma ideal, e que se repete de maneira acrítica nos mais diversos manuais 

(KANT DE LIMA; LUPETTI BAPTISTA, 2010). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Sobre o isolamento do Direito, cf. também: SACCHETTA, 2010. 
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 Nesse sentido, destaca Bastos (1991, p. 14) em seu estudo acerca da Pós-Graduação 

em Direito que 

 

Institucionalmente a mentalidade que tem dominado os estudos jurídicos está 
voltada para estudos aprofundados de reprodução dos institutos jurídicos e não para 
sua crítica. Nas faculdades de Direito não existe uma mentalidade voltada para a 
produção do objeto do conhecimento jurídico, o que inviabiliza a pesquisa como 
método de ensino e aprendizagem. 

 

 Dessa forma, a despeito dos esforços daqueles que se preocupam em estudar o 

Direito a partir de sua representação prática, utilizando-se de metodologias de caráter 

interdisciplinar, ainda há pouca adesão a esse tipo de pesquisa.11 Grande parte dos trabalhos 

que encontramos são elaborados com base na tradição dogmática12, utilizando-se sempre de 

obras já escritas por outros autores, que servirão de base para legitimar seu texto, sustentando 

como esse ou aquele instituto deve ser entendido. Certamente as referidas pesquisas possuem 

elevado valor, entretanto, correm o risco de apresentarem certa descontextualização entre o 

mundo ideal e o mundo real. 

 Como meu objetivo era fazer uma reflexão acerca da práticas judiciárias e do 

comportamento dos tribunais a partir da análise de suas decisões, uma revisão bibliográfica 

dos manuais de Direito não seria suficiente para explicitar tudo aquilo o que eu pretendia. E, 

assim, ao ter contato com outras ciências, como a antropologia, fui, aos poucos, percebendo 

que precisaria deixar de lado as teorias - em mim já internalizadas – a respeito de meu objeto, 

para conseguir fazer uma pesquisa que refletisse a prática, sem manipular os dados para 

defender esse ou aquele posicionamento. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Nobre (2004, p. 6) destaca que “os parcos contatos de teóricos do direito com especialistas de outras 
disciplinas não podem ser contados como interdisciplinaridade, já que, em lugar de autêntico debate e diálogo, 
com mudança de posicionamento e de opiniões, encontramos os teóricos do direito no mais das vezes na posição 
de consultores e não de participantes efetivos de investigações interdisciplinares.” 
12 Pertinente destacar outro trecho em que Bastos tece críticas acerca do modelo de ensino jurídico e que acaba 
dificultando pesquisas voltadas para uma análise da realidade prática: “As faculdades de Direito, por sua vez, 
funcionam como mero centro de transmissão de conhecimento jurídico oficial e não, propriamente, como centros 
de produção do conhecimento jurídico. Neste sentido, a pesquisa nas faculdades de Direito está condicionada a 
reproduzir a ‘sabedoria’ codificada e a conviver ‘respeitosamente’ com as instituições que aplicam (e 
interpretam) o direito positivo. O professor fala de códigos e o aluno aprende (quando aprende) em códigos. Esta 
razão somada ao despreparo metodológico dos docentes (o conhecimento jurídico tradicional é um 
conhecimento dogmático e as suas referências de verdade são ideológicas e não metodológicas), explicam 
porque a pesquisa jurídica nas faculdades de Direito, na graduação (do que se poderia, inclusive, justificar pelo 
nível preliminar do aprendizado) e na Pós-graduação, é exclusivamente bibliográfica, como exclusivamente 
bibliográfica e legalista é a jurisprudência de nossos próprios tribunais. Os juízes mais citam a doutrina 
consagrada [...] que sua própria jurisprudência.” (BASTOS, 1991, p. 17-18).  
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 Malinowsky (2003), ao estudar o comportamento da sociedade nas Ilhas Trobian, 

deixa claro que precisou despir-se de suas próprias convicções e experiências para conseguir 

retratar com a maior verossimilhança possível os rituais e as práticas de uma cultura tão 

diferente da sua. Por meio da chamada “observação participante” o antropólogo foi a campo 

para vivenciar uma nova realidade, deixando de lado suas crenças, seus hábitos e sua religião. 

 Para retratar o comportamento dos tribunais optei por fazê-lo a partir da análise de 

um conjunto de suas decisões para verificar se existe consenso quando da aplicação da lei 

diante do caso concreto. Assim, trata-se de pesquisa empírica com base em uma perfunctória 

análise jurisprudencial, cujos dados servirão para explicitar as práticas judiciárias. Aproveito 

para enfatizar que nem toda pesquisa empírica pressupõe um trabalho etnográfico – quando o 

pesquisador vai a campo para colher seus dados -, bastando, para tanto, a construção de um 

conhecimento reflexivo e crítico voltado para a realidade, que permita questionar categorias 

que o Direito costuma reproduzir como verdades absolutas. Epstein e King (2013, p. 7) 

destacam que “A atividade de pesquisa é o meio pelo qual o investigador produzirá novo 

conhecimento e a pesquisa será empírica se as conclusões forem baseadas em observação ou 

experimentação.” 

 

O que faz uma pesquisa ser empírica é que seja baseada em observações do mundo – 
em outras palavras, dados, o que é apenas um termo para designar fatos sobre o 
mundo. Esses fatos podem ser históricos ou contemporâneos, ou baseados em 
legislação ou jurisprudência, ou ser resultado de entrevistas ou pesquisas, ou os 
resultados de pesquisas auxiliares arquivísticas ou de coleta de dados primários. Os 
dados podem ser precisos ou vagos, relativamente certos ou muito incertos, 
diretamente observados ou conseguidos indiretamente; podem ser antropológicos, 
interpretativos, sociológicos, econômicos, jurídicos, políticos, biológicos, físicos ou 
naturais. Desde que os fatos estejam de alguma maneira relacionados ao mundo, eles 
são dados, e, contanto que  a pesquisa envolva dados que são observados ou 
desejados, ela é empírica. (EPSTEIN; KING, 2013, p. 11-12) 

 

 A contribuição das ciências sociais foi imprescindível para a elaboração da minha 

pesquisa, uma vez que me fez perceber o Direito para além dos manuais, das leis e das 

próprias decisões judiciais – objeto da minha pesquisa -, encarando-o também através de suas 

práticas e de sua representação na sociedade. Assim, para entender como o Direito se opera é 

necessário enxergar o que nossa formação jurídica faz se tornar invisível. Fragale Filho (2007, 

p. 56) ao demonstrar a importância da sociologia jurídica aduz ser “uma necessidade para 

desmistificar certezas e explicar que o mundo é muito mais complexo e inseguro do que 

sugere a certeza da norma”, de modo a percebermos que o Direito não se resume a sua 

dimensão estritamente normativa. 
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1.3. Colocando as ideias em prática 

 

 Convencida, então, da relevância do estudo das ciências sociais para minha 

dissertação, notadamente da sociologia e da antropologia, surgiu um novo obstáculo a ser 

ultrapassado: como colocar minhas ideias no papel. 

 Quando encerrei a pesquisa e, finalmente, comecei a escrever meu trabalho, o 

primeiro capítulo que apresentei a meus orientadores era um texto estritamente teórico, que 

trabalhava apenas o perfil doutrinário de meu objeto sem fazer qualquer relação com a 

prática. Além disso, como grande parte dos textos jurídicos acadêmicos, estava totalmente 

escrito com a máxima impessoalidade, pois desde a faculdade foi assim que eu havia 

aprendido a escrever e era como eu fazia em meus artigos científicos - na verdade, aprender a 

separar a escrita acadêmica da escrita de uma petição já era um desafio diário. 

 Fui então orientada de que minha pesquisa não “combinava” com um modelo de 

trabalho puramente dogmático, tampouco com uma escrita tão impessoal; seria melhor iniciar 

a dissertação com uma narrativa acerca de como cheguei ao meu objeto e dos desafios que 

enfrentei com a pesquisa, uma vez que eu estava propondo um olhar diferente sobre o Direito, 

que se apresentava como algo inédito para mim.  

 Apesar dos inúmeros trabalhos que eu havia lido nesse formato13, não conseguia me 

imaginar escrevendo um texto acadêmico na primeira pessoa do singular (eu) e sem a 

exposição de argumentos doutrinários que sustentassem a minha hipótese14; o que eu não 

percebia é que a própria pesquisa me permitiria chegar à conclusão sobre as minhas ideias, 

comprovando-as ou refutando-as. 

 Da mesma forma, me causou grande estranhamento saber que não precisaria definir 

previamente um sumário ao qual eu ficaria “presa”, pois a estrutura do trabalho apareceria de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 O primeiro trabalho que tive contato e que me chamou bastante atenção foi a dissertação de mestrado da 
Professora Bárbara Lupetti Baptista na qual a autora relata suas experiências ao elaborar uma pesquisa empírica 
acerca do princípio da oralidade no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. (LUPETTI BAPTISTA, 
2007). 
14 Nas palavras de Mirian Goldenberg (2004, p. 79) “Hipóteses são afirmações provisórias a respeito de 
determinado fenômeno em estudo. Uma hipótese é uma suspeição duvidosa, algo reprovável, que poderá ser 
posteriormente confirmada ou rejeitada. É necessário que as hipóteses sejam claras, estejam relacionadas com os 
fenômenos concretos que se pretende estudar e com a teoria.” Quando estamos diante de trabalhos puramente 
doutrinários, é possível perceber a hipótese e uma série de argumentos teóricos aptos a confirmá-la, sem 
contudo, enfrentar posicionamentos contrários, salvo para refutá-los. Na pesquisa empírica, são os próprios 
dados que confirmam ou rejeitam a hipótese levantada. 
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acordo com minha análise acerca dos dados que iriam surgindo a partir da pesquisa; ou seja, a 

definição dos capítulos apareceria de acordo com o que eu conseguisse extrair das decisões 

analisadas. E, de fato, a segunda parte do trabalho, a qual destinei para explicitar os 

resultados, foi estruturada com base nos fundamentos utilizados nas decisões judiciais, de 

modo que não teria como fazer uma prévia organização dos capítulos sem antes concluir a 

pesquisa e analisar o que foi encontrado. 

 Após ter coletado e tabulado todos os dados, partindo de uma análise preliminar dos 

mesmos, a primeira coisa que fiz verificar qual era a “corrente” majoritariamente adotada 

pelos tribunais, ou seja, qual entendimento prevalecia na jurisprudência consultada.  Já estava 

pronta para escrever a respeito da doutrina que defendia tal posicionamento - e que estava 

legitimada por todas aquelas decisões judiciais – quando, então, percebi que estava prestes a 

cometer outro equívoco – este talvez mais por influência de minha atuação como advogada, 

que busca sempre julgados dos tribunais para fundamentar a tese que melhor atende aos 

interesses do meu cliente.15 

 Na prática da advocacia, acabamos nos acostumando a conviver com as mais 

diversas decisões judiciais, mesmo em casos semelhantes ou idênticos, e a torcer para que 

nosso processo seja distribuído e julgado – ou não – por esse ou aquele magistrado. Esse 

ritual, que funciona como um espécie de “loteria” – dadas as chances de ganhar ou perder de 

acordo com a sorte -, já está tão internalizado em nossa cultura jurídica que a maioria dos 

operadores do direito o encara com naturalidade suficiente para não questioná-lo - no 

máximo, se queixará com um colega nos corredores do fórum, sem refletir de forma 

aprofundada sobre as implicações dessa prática na administração da justiça e dos conflitos 

sociais.16 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Possivelmente, neste momento, ainda estava “contaminada” pela minha atuação como advogada. Como bem 
identifica Marcos Nobre (2004, p. 10): “O advogado (ou o estagiário ou estudante de direito) faz uma 
sistematização da doutrina, jurisprudência e legislação existentes e seleciona, segundo a estratégia advocatícia 
definida, os argumentos que possam ser mais úteis à construção da tese jurídica (ou à elaboração de um contrato 
complexo) para uma possível solução do caso (ou para tornar efetiva e o mais segura possível a realização de um 
negócio).” Por outro lado, “na pesquisa empírica, desafiar uma teoria com os melhores argumentos opostos 
possíveis é o que mais fortifica uma teoria.” (EPSTEIN; KING, 2013, p. 15). 
16 Acerca da importância de refletir acerca das práticas judiciárias, Iório Filho e Duarte (2014, p. 2-3) asseveram 
que “As instituições judiciárias exercem funções importantes nas sociedades complexas, tal como oferecer 
prestação jurisdicional aos cidadãos e administrar os conflitos que ocorrem na sociedade. Debilidades em suas 
funções permanentes podem contribuir para que os conflitos se transformem em violências explícitas e, muitas 
vezes, não administráveis pelo direito e pelos tribunais. Somente essa circunstância já indica a necessidade de 
investigações sobre as funções sociais do judiciário, sobretudo as que se referem ao papel do Judiciário nas 
sociedades democráticas e como esse poder constrói as suas decisões.” 
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 Até mesmo em sala de aula, na graduação, é comum o professor apresentar aos 

alunos diversos entendimentos doutrinários que permeiam a matéria, demonstrando decisões 

judiciais que os legitimam sem, muitas vezes, tecer qualquer comentário que estimule o 

raciocínio crítico daquele que está em processo de construção do conhecimento. 

 Da mesma forma, os concursos para ingresso nas carreiras jurídicas de maior 

prestígio (Ministério Público, Defensoria Pública e Magistratura) exigem que os candidatos 

saibam o maior número possível de entendimentos doutrinários e que os tribunais vêm 

aplicando em suas decisões. Assim, em vez de valorizar profissionais cujo raciocínio seja 

voltado a perceber e a questionar as práticas judiciárias, os concursos preferem candidatos que 

sejam verdadeiras máquinas de armazenamento de conteúdo, prestigiando assim, uma lógica 

de reprodução do saber. 

 Certamente minha dificuldade em escrever uma dissertação fora dos parâmetros 

“normais” de um texto jurídico acadêmico está diretamente relacionada a esse caráter 

reprodutivo do Direito, que não nos permite olhar, pensar e escrever de outra forma. 
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 A despeito da enorme gama de controvérsias que poderiam ensejar uma ampla 

pesquisa, optei por recortar meu objeto em um assunto que sempre me chamou atenção, por 

envolver questões que extrapolam o interesse das partes, gerando impacto em toda a 

sociedade: trata-se da aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho - que 

será melhor explicado nos decorrer do trabalho. 

 A escolha de uma temática relacionada ao Direito Penal - e aqui incluo também o 

Direito Processual Penal - teve, por óbvio, grande influência de minha atuação profissional – 

como advogada e professora -, mas, sobretudo, baseou-se no risco de arbitrariedades que 

podem ocorrer quando da intervenção estatal na esfera de liberdade dos indivíduos sem que 

haja parâmetros precisamente delimitados.   

 O preâmbulo da Constituição Federal propugna a instituição de um Estado 

Democrático que assegure a liberdade, direito este garantido a todos e consagrado como 

fundamental, conforme prevê o caput do artigo 5º da referida Carta. Assim, qualquer medida 

que restrinja a liberdade individual só deverá ocorrer em caráter de exceção, dentro dos 

limites previstos na lei, quando extremamente necessário para assegurar a ordem social e a 

liberdade dos demais indivíduos.17 

 Paulo Queiroz (1998, p. 6) nos ensina que:  

Como toda exceção, limitações à liberdade, especialmente as que derivam da 
intervenção penal, somente se justificam quando servem à afirmação da liberdade 
mesma. Por isso, à luz da nova ordem constitucional, a criação de leis - leis penais 
sobretudo, mas não só a sua criação, e sim também a sua aplicação e a sua 
interpretação - há de orientar-se, ou reorientar-se, por essa mudança de perspectiva, 
diante dessa nova realidade jurídica, política e filosófica [...]. 

 

 Dessa forma, o Estado ao exercer o jus puniendi18, aplicando concretamente as 

normas penais, deve orientar-se pelo valor constitucional da liberdade, que serve como 

verdadeiro instrumento limitador de sua intervenção e como garantia do agir dos indivíduos 

perante a sociedade. Entretanto, quando não há uma interpretação e aplicação uniforme das 

leis por parte de juízes e tribunais, o referido direito fundamental encontra-se ameaçado, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 A interferência do Estado na esfera de liberdade do indivíduo deve ocorrer de forma excepcional em casos 
expressa e previamente previstos em lei, garantindo a todos uma atuação minimamente segura em suas relações 
sociais. Trata-se de expressão da teoria do garantismo penal o qual “se propõe a estabelecer critérios de 
racionalidade e civilidade à intervenção penal, deslegitimando qualquer modelo de controle social maniqueísta 
que coloca a 'defesa social' acima dos direitos e garantias individuais.” (CARVALHO; CARVALHO, 2001, 
p.17). 
18 Jus puniendi ou ius puniendi refere-se ao direito de punir do Estado, ou seja, é a possibilidade de criar tipos 
penais e fazer cumpri-los, executando as decisões condenatórias proferidas ao final do processo penal. (GRECO, 
2013). 
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tendo em vista que não se saberá ao certo até onde podem as pessoas atuar sem que estejam 

praticando crimes, o que enseja a possibilidade de restrição de sua liberdade por parte do 

Estado. 

 Ao perceber a existência de hipóteses concretas nas quais indivíduos que haviam 

praticado a mesma conduta e respondiam pelo mesmo crime ora foram condenados, ora foram 

absolvidos, com base em fundamentos díspares e até mesmo contraditórios, tive a certeza de 

que minha pesquisa deveria explicitar tal prática. Essa situação, com a qual muitas vezes nos 

acostumamos a conviver sem questionar e que viola a garantia de liberdade, traz diversas 

implicações, como por exemplo, as que dizem respeito aos efeitos da condenação.  

 Além da própria aplicação da pena (efeito primário da condenação), outra 

consequência oriunda de uma sentença condenatória trata da possibilidade de se configurar, 

caso o sujeito venha a praticar novo delito, a chamada reincidência19, que se constitui em uma 

circunstância que agrava a pena20 e impõe uma série de restrições e prejuízos ao réu, como: a 

impossibilidade de cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime aberto ou 

semiaberto - Art. 33, caput e §2º, CP; a impossibilidade nos crimes dolosos de substituir pena 

privativa de liberdade por pena restritiva de direitos - Art. 44, II, CP; a impossibilidade de 

concessão do sursis - Art. 77, I, CP - bem como a sua revogação - Art. 81, I, CP; a 

autorização para revogar o livramento condicional - Art. 86, CP - e a reabilitação - Art. 95, 

CP; o aumento do prazo para concessão do livramento condicional - Art. 83, II, CP; o 

aumento do prazo da prescrição da pretensão executória - Art. 110, CP - ou a possibilidade de 

sua interrupção - Art. 117, VI, CP; a autorização para que seja decretada a prisão preventiva, 

se condenado por crime doloso - Art. 313, II, CPP (AVENA, 2014, p. 630-631). Ainda que a 

condenação não esteja apta a ensejar a reincidência21, será capaz, ainda, de imputar maus 

antecedentes ao réu, o que será levado em consideração pelo magistrado quando da fixação da 

pena-base22. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Código Penal. Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em 
julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. 
20 Código Penal. Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam 
o crime: I - a reincidência; 
21 Código Penal. Art. 64 - Para efeito de reincidência: I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do 
cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) 
anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; 
22 Código Penal. Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade 
do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, 
estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
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 Todos esses efeitos, dentre outros23, que advêm de uma sentença penal condenatória 

nos ajudam a refletir sobre as graves consequências que podem recair sobre o indivíduo que 

for condenado e das quais estará isento aquele que por ventura vier a ser absolvido. Assim, 

quando falamos em decisões judiciais que julgam casos idênticos de forma divergente - ora 

condenando, ora absolvendo - é possível perceber o quão prejudicial se apresenta essa prática, 

que confere tratamento diferenciado quando da concretização da lei, notadamente quando o 

que está em risco é a liberdade individual. 

  

2.2. O princípio da insignificância sob uma ótica idealizada 

  

 Minha opção por pesquisar a respeito da aplicação do princípio da insignificância 

está relacionada com os inúmeros debates e controvérsias que permeiam o assunto, 

notadamente porque grande parte dos trabalhos limita-se a fazer uma análise puramente 

dogmática, defendendo um ou outro posicionamento, desconsiderando como se dá sua 

aplicação na prática. 

 Antes de abordar especificamente o tema, é importante lembrar o papel de relevo que 

a doutrina confere aos princípios. 

              O termo “princípios”, em sentido jurídico, conforme ensina De Plácido e Silva 

(1989, p. 447): 

[...] revelam o conjunto de regras e preceitos, que se fixaram para servir de norma a 
toda espécie de ação jurídica, traçando, assim, a conduta a ser tida em qualquer 
operação jurídica. Desse modo, exprimem sentido. Mostram a própria razão 
fundamental de ser das coisas jurídicas, convertendo-se em perfeitos axiomas. 
Princípios jurídicos, sem dúvida, significam pontos básicos, que servem de ponto de 
partida ou de elementos vitais do próprio Direito. E, nesta acepção, não se 
compreendem somente os fundamentos jurídicos, legalmente instituídos, mas todo 
axioma jurídico derivado da cultura jurídica universal. 

 

Em uma definição mais filosófica, Miguel Reale (1991, p. 59) ensina que: 

 

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 a dada porção da realidade. Às vezes, também se denominam princípios 
certas proposições que, apesar de não serem evidentes ou resultantes de evidências, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Os artigos 91 e 92 do Código Penal trazem, ainda, os efeitos extrapenais da condenação. 
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são assumidas como fundamentos da validez de um sistema particular de 
conhecimento com seus pressupostos necessários. 

 

Assim, é possível inferir que, para a doutrina, os princípios apresentam-se como 

verdadeiros alicerces do ordenamento normativo, atuando como vetores na elaboração e 

aplicação das normas jurídicas ao compor seu espírito e servir como critério para a sua exata 

compreensão 24 . Nesse sentido, os princípios exercem importante função de manter a 

coerência e a unidade do ordenamento jurídico, diante da sua capacidade conformadora do 

raciocínio interpretativo da lei. (LOPES, 2000, p. 34). 

Apesar dessa “romântica” visão dogmática acerca dos princípios, orientadores da 

interpretação legislativa, o que percebemos na prática é que, muitas vezes, são utilizados 

como fundamento para decisões particularizadas. Os magistrados nem sempre estão 

preocupados com decisões que foram proferidas anteriormente em casos similares, tendo em 

vista que estão assegurados pelo livre convencimento motivado, que os permite decidir por 

suas próprias razões, bastando fundamentar, o que se torna fácil quando pensamos na 

elasticidade dos princípios.25 

Duarte, Lupetti Baptista e Iório Filho (2015, p. 411), ao fazerem uma análise 

empírica sobre o uso dos princípios pelos juízes e suas estratégias discursivas, relatam o 

depoimento de uma juíza que foi bastante direta ao afirmar: “Podemos fazer tudo usando 

princípios. Fundamentamos tudo usando os princípios”. Posteriormente, ao ser indagado 

acerca do assunto, um desembargador afirmou: “Eu tenho muita preocupação com esse 

negócio de princípios. Quando o juiz não encontra uma saída na lei ou no processo, já vem 

falando de princípios. E hoje quase tudo são princípios”. O trabalho dos autores pretende 

explicitar os elementos de justificação presentes nos discursos dos magistrados, que se 

entendem autorizados a aplicar a lei da forma que julgarem mais “justa”, usando-se para isso, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Rogério Greco (2016, p. 67), acerca do caráter normativo dos princípios, aduz que: “Os princípios, portanto, 
passam, nesta última fase, a exercer a primazia sobre todo o ordenamento jurídico, limitando, por meio dos 
valores por ele selecionados, a atividade legislativa, somente permitindo, no caso específico do Direito Penal, 
por exemplo, a criação normativa que não lhes seja ofensiva. Em decorrência desse raciocínio, entendemos que 
os princípios, dado o seu caráter de norma superior às demais existentes no ordenamento jurídico, servem de 
garantia a todos os cidadãos, em um Estado Constitucional Democrático de Direito, contra as tentativas do 
Estado em se arvorar em ‘senhor onipotente’.” 
25 Lênio Streck (2012) destaca que “O Direito possui uma dimensão interpretativa. Essa dimensão interpretativa 
implica o dever de atribuir às práticas jurídicas o melhor sentido possível para o direito de uma comunidade 
política. A integridade e a coerência devem garantir o DNA do Direito nesse novo paradigma. Muitas vezes o 
problema nem é “como se está decidindo agora, neste momento”; o problema maior é “como se vai decidir 
amanhã”. E depois de amanhã. O que não podemos admitir é uma fragmentação, uma espécie de “estado de 
natureza hermenêutico”, em que a decisão é, ou um jogo de cartas marcadas ou uma loteria (que não deixa de 
ser, também, um jogo).” 
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dos “princípios como estratégia argumentativa”. Ao final, destacam sua perplexidade diante 

de tal prática que acaba por fomentar a chamada “loteria judiciária”.  

  No que tange ao Direito Penal, existe divergência doutrinária, em relação a quais 

seriam seus princípios básicos, que devem orientar a criação, interpretação e aplicação de suas 

normas (LOPES, 2000, p. 35): Nilo Batista (1990, p. 65-105) enumera cinco princípios 

básicos, sendo eles: legalidade; intervenção mínima; lesividade; humanidade e culpabilidade. 

Por outro lado, Luiz Luisi (2003, p. 17-56) destaca os princípios da legalidade; culpabilidade; 

da intervenção mínima; da humanidade; da pessoalidade e da individualização da pena. René 

Ariel Dotti (1988, p. 336-348), por sua vez, traz em seu elenco os princípios da intervenção 

mínima; intervenção legalizada; legalidade dos ilícitos e das sanções; irretroatividade da lei 

mais grave e retroatividade da lei mais benéfica; personalidade e individualização das 

sanções; responsabilidade em função da culpa; retribuição proporcionada; reações penais 

como processo de diálogo (finalidade da pena) e humanidade das sanções. 

A despeito de tais divergências, farei uma breve abordagem acerca dos princípios 

que considero mais pertinentes para o estudo da insignificância e que a doutrina menciona 

como relevantes para sua interpretação. 

O primeiro princípio a ser abordado é o da legalidade, diante de sua relevância, visto 

que se apresenta como instrumento limitador do poder estatal, exigindo a subordinação de 

todos perante a lei, evitando, assim, arbitrariedades por parte do Estado.26 No que tange 

especificamente à matéria penal, a Constituição Federal de 1988 prevê expressamente artigo 

5º, inciso XXXIX que “Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia 

cominação legal”, redação bastante similar a que se encontra no artigo 1º do Código Penal.27 

O princípio da legalidade foi uma das conquistas mais importantes da Revolução 

Francesa, fazendo constar no artigo 7º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 

178928 a representação do brocardo latino nullum crimen, nulla poena sine lege. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Nas palavras de Lênio Streck e José Luis Bolzan de Morais (2000, p. 83-84): “o Estado de Direito surge desde 
logo como o Estado que, nas suas relações com os indivíduos, se submete a um regime de direito, quando, então, 
a atividade estatal apenas pode desenvolver-se utilizando um instrumental regulado e autorizado pela ordem 
jurídica, assim como os indivíduos – cidadãos – têm a seu dispor mecanismos jurídicos aptos a salvaguardar-lhes 
de uma ação abusiva do Estado.” (grifo dos autores). 
27 A propósito, conforme ensina Greco (2013, p. 95), “O princípio da legalidade foi previsto expressamente em 
todos os nossos Códigos, desde o Código Criminal do Império, de 1830, até a reforma da parte geral do Código 
de 1940, ocorrida em 1984.” 
28 DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO HOMEM E DO CIDADÃO DE 1789. Art. 7º. “Ninguém pode ser 
acusado, preso ou detido senão nos casos determinados pela lei e de acordo com as formas por esta prescritas. Os 
que solicitam, expedem, executam ou mandam executar ordens arbitrárias devem ser punidos; mas qualquer 
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O conceito de legalidade, em sua acepção mais moderna, não se sustenta tão somente 

em um aspecto meramente formal, como respeito às regras do processo legislativo, mas 

também é necessário que o legislador ao editar as leis observe se o seu conteúdo está de 

acordo com os princípios constitucionais. 

Conforme essa concepção material, é possível perceber que o princípio da legalidade 

desdobra-se em quatro postulados, quais sejam: nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, 

que significa que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, ou seja, é necessário 

que a lei que define determinado fato como crime e prevê uma pena, deve ser anterior à 

conduta praticada; nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, segundo o qual é vedada a 

aplicação do costume para determinar a criação de crimes e suas respectivas penas; nullum 

crimen, nulla poena sine lege stricta, que veda a aplicação da analogia29 para criar crimes, 

fundamentar penas ou qualquer hipótese que seja prejudicial ao acusado; nullum crimen, nulla 

poena sine lege certa, segundo o qual é vedada a criação de tipos penais vagos e imprecisos. 

(CALLEGARI, 2014, p. 2-3). 

Assim, do princípio da reserva legal30 é possível extrair que é necessária uma lei 

anterior ao fato, definindo-o como crime e prevendo a consequente punição, sendo necessário 

ainda, que o tipo penal procure definir a conduta de forma precisa e taxativa, evitando ao 

máximo qualquer indeterminação, para que os jurisdicionados saibam precisamente os limites 

de sua atuação e da intervenção do Estado. 

Nesse sentido, Paulo Bonavides (1994, p. 112) ensina que 

  

[...] o princípio da legalidade nasceu do anseio de estabelecer na sociedade humana 
regras permanentes e válidas que fossem obras da razão, e pudessem abrigar os 
indivíduos de uma conduta arbitrária e imprevisível da parte dos governantes. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cidadão convocado ou detido em virtude da lei deve obedecer imediatamente, caso contrário torna-se culpado de 
resistência.”  
29 A analogia é uma forma de auto-integração da norma, consubstanciando-se no ato de aplicar a um caso não 
regulado pela lei, uma norma prevista para outro caso semelhante, ressaltando-se que em decorrência do 
desdobramento do princípio da legalidade, tal aplicação só será possível se for benéfica ao acusado. (ESTEFAM; 
GONÇALVES, 2015, p. 178-179). 
30 Reserva legal é aceito por grande parte da doutrina como sinônimo de legalidade, entretanto, alguns autores, 
apontam a que há diferença entre ambos. O princípio da legalidade determina a edição de diplomas penais por 
qualquer das espécies elencadas no art. 59 da CRFB/88, quais sejam, lei complementar, lei ordinária, lei 
delegada, medida provisória, decreto-legislativo e resolução. Por outro lado, o princípio da reserva legal, limita a 
criação legislativa apenas às leis ordinárias e leis complementares - nesse sentido ver BARROS, 1999, p. 46. A 
despeito das discussões teóricas, sabemos que a única possibilidade de criação de tipos penais é por meio da lei 
em sentido estrito. Até mesmo discussão anterior que havia acerca da possibilidade ou não da utilização de 
medidas provisórias em matéria penal, caiu por terra, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 32, que 
modificou a redação do artigo 62, incluindo o §1º, o qual determina, na alínea b de seu inciso I, a vedação de 
medidas provisórias sobre matéria relativa ao direito penal e processual penal. 
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Tinha-se em vista alcançar um estado geral de confiança e certeza na ação dos 
titulares do poder, evitando-se assim a dúvida, a intranquilidade, a desconfiança e a 
suspeição, tão usuais onde o poder é absoluto, onde o governo se acha dotado de 
uma vontade pessoal soberana ou se reputa legibus soluto e onde, enfim, as regras 
de convivência não foram previamente elaboradas nem reconhecidas. (grifo do 
autor). 

 

É possível perceber, então, que por intermédio da lei, o poder punitivo estatal, 

advindo de sua função como agente regulador das condutas humanas e garantidor da ordem 

social, encontra-se limitado, evitando que excessos possam vir a ser cometidos.31 Da mesma 

forma, o princípio da legalidade apresenta-se como uma segurança jurídica ao cidadão, tendo 

em vista nenhum fato poderá ser considerado crime e, consequentemente, passível de sofrer 

sanção penal, sem que haja expressa previsão em lei. Assim, o  jurisdicionado só será privado 

de sua liberdade quando for necessário para impedir que a conduta de alguns indivíduos possa 

ameaçar o direito de outros ou da coletividade como um todo.  

Ademais, o Estado deve, ainda, exercer sua função punitiva apenas para proteger 

bens jurídicos que sejam considerados de extrema relevância para a sociedade, corroborando 

o princípio da intervenção mínima. A dogmática propugna que o Direito Penal deve ser visto 

como a ultima ratio, ou seja, só deve interferir na vida em sociedade quando outros ramos do 

direito não forem capazes de proteger de forma efetiva os bens jurídicos de maior relevo, o 

que demonstra seu caráter subsidiário.32 

Nas palavras de Claus Roxin (2008, p. 33): 

 

A finalidade do direito penal, de garantir a convivência pacífica na sociedade, está 
condicionada a um pressuposto limitador: a pena só pode ser cominada quando for 
impossível obter esse fim através de outras medidas menos gravosas. O direito penal 
é desnecessário quando se pode garantir a segurança e a paz jurídica através do 
direito civil, de uma proibição de direito administrativo ou de medidas preventivas 
extrajudiciais. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 A função do Direito Penal de garantir a convivência pacífica, livre e igualitária entre os homens encontra 
raízes no Iluminismo, segundo o qual o Estado deve ser concebido a partir de um contrato – independente das 
divergências acerca de seu surgimento histórico – mediante o qual os habitantes de certo território renunciaram 
parte de sua liberdade, delegando ao Estado poderes para assegurar a paz social. Tendo em vista que a liberdade 
dos indivíduos ficou em parte restringida, esse poder delegado ao Estado deve ser utilizado apenas em casos 
excepcionais, estando, portanto, limitados pela lei. (ROXIN, 2008, p. 32-33). 
32 A respeito da tutela dos bens jurídicos pelo Estado, Callegari aduz: “Assim, pode-se afirmar que o Estado, na 
sua função de garantir a coexistência pacífica e livre entre os cidadãos, respeitando os direitos humanos, deve 
proteger, utilizando-se do Direito Penal quando não houver outro meio adequado de índole civil e/ou 
administrativa, a vida, a integridade física, a liberdade etc., sendo estes, dentre outros, bens jurídicos relevantes 
e, por isso, dignos de tutela penal.” (CALLEGARI, 2014, p. 16). 
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O princípio da intervenção mínima revela também o caráter fragmentário do Direito 

Penal, segundo o qual diante da existência de uma séria de possíveis condutas antijurídicas, ao 

Direito Penal reservou-se apenas uma pequena parcela desses ilícitos (ilícitos penais). Assim, 

o princípio da fragmentariedade orienta uma ótica no sentido de que apenas atos ilícitos 

cometidos contra bens jurídicos mais relevantes (vida, integridade física, patrimônio, ...) 

permitem a intervenção estatal na esfera de liberdade dos indivíduos.   

É importante lembrar, ainda, que, a atuação punitiva do Estado também encontra 

limites quando da aplicação das penas, de acordo com o princípio da proporcionalidade, 

evitando excessos ou intervenções desnecessárias. Assim, para que seja respeitado tal 

princípio a intervenção penal deve preencher três requisitos: idoneidade (se a aplicação da 

pena de fato pode ser capaz de contribuir para a proteção do bem jurídico); necessidade (se a 

tutela penal de fato é imprescindível para a proteção do bem jurídico, por não haver nenhum 

outro ramo do direito capaz de tutelá-lo); proporcionalidade em sentido estrito (se a pena 

aplicada é proporcional à conduta praticada pelo agente, ou seja, se está de acordo com seu 

grau de reprovabilidade). (CALLEGARI, 2014, p. 4) 

O último princípio que merece destaque, e que também está relacionado com a 

limitação ao caráter interventivo do Direito Penal, é o da adequação social. Tal princípio foi 

desenvolvido por Hans Welzel, para quem somente as condutas que apresentem um 

considerável grau de lesividade e rejeição social devem ser tipificadas, ou seja, consideradas 

como criminosas. Por outro lado, se a conduta for socialmente aceita não deve ser passível de 

punição, ainda que em um primeiro momento pareça se enquadrar em determinado tipo 

penal.33 

Assim, é possível destacar a dupla função exercida por esse princípio: a primeira, 

dirigida ao magistrado, visa limitar a interpretação do tipo penal, evitando a punição de 

condutas que sejam aceitas pela sociedade; a segunda, voltada ao legislador, orienta-o no 

momento de criação dos tipos penais ao selecionar as condutas que serão vedadas e de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 É interessante citar como exemplo uma “falta” em um jogo de futebol, pois em uma primeira análise, seria 
tipificada como lesão corporal, entretanto, diante da aceitação social, não deve ser considerada como uma 
conduta típica. (CALLEGARI, 2014, p. 94). 



! 33!

revogação34 de condutas que antes eram consideradas típicas, mas com a evolução da 

sociedade, já se encontram perfeitamente aceitas.35 

No que tange ao princípio da insignificância, curioso perceber, a partir da leitura de 

Política criminal e sistema jurídico-penal, que Claus Roxin (2000) - a quem se atribui a 

responsabilidade pela propagação em seu aspecto mais recente36 - baseou-se nos princípios 

ora mencionados, notadamente no da adequação social, como se revela no seguinte trecho: 

 
Sob o ângulo do princípio nullum-crimen o oposto é o correto: a saber, uma 
interpretação restritiva, que realize a função de Magna Carta e a “natureza 
fragmentária” do direito penal, que mantenha íntegro somente o campo de 
punibilidade indispensável para a proteção do bem jurídico. Para tanto, são 
necessários princípios regulativos como a adequação social, introduzida por 
WELZEL, que não é elementar do tipo, mas certamente um auxílio de interpretação 
para restringir formulações literais que também abranjam comportamentos 
socialmente suportáveis. Aqui, pertence igualmente o chamado princípio da 
insignificância, que permite excluir logo de plano lesões de bagatela da maioria dos 
tipos: maus-tratos são uma lesão grave ao bem-estar corporal, e não qualquer lesão; 
da mesma forma, é libidinosa no sentido do código penal só uma ação sexual de 
alguma relevância; e só uma violenta lesão à pretensão de respeito social será 
criminalmente injuriosa. Por “violência” não se pode entender uma agressão 
mínima, mas somente a de certa intensidade, assim como a ameaça deve ser 
“sensível”, para adentrar no marco da criminalidade. Se reorganizássemos o 
instrumentário de nossa interpretação dos tipos a partir destes princípios, daríamos 
uma significativa contribuição para diminuir a criminalidade em nosso país. 
(ROXIN, 2000, p. 46-48, grifo do autor). 

 

A aplicação do princípio da insignificância pressupõe uma análise acerca do desvalor 

da conduta ou do resultado ou de ambos. Explica-se: se o agente pratica uma conduta 

desvalorada (reprovável), mas que não foi determinante para a ocorrência do resultado, não 

pode sofrer a incidência do Direito Penal; da mesma forma, se o indivíduo, mediante uma 

conduta que, apesar de desvalorada, causa um resultado infimamente lesivo, também não 

dever ser punido; e, no mesmo sentido, caberá a aplicação do princípio da insignificância caso 

haja a combinação de ambos os fatores - falta de desvalor da conduta e falta de desvalor do 

resultado (GOMES, 2003, p. 20-21). Assim, a doutrina entende que se trata de “[...] um 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Importante ressaltar que o referido princípio não tem o condão de revogar qualquer tipo penal, o que só será 
possível a partir da edição de nova lei. O princípio da adequação social servirá apenas para orientar o legislador 
no momento da escolha legislativa. (GRECO, 2013, p. 56). 
35 Cabe destacar que “por sua imprecisão, a teoria da adequação social é predominantemente recusada pela 
doutrina. Hoje, ela parece reduzida a um critério de interpretação: as elementares dos tipos devem ser 
concretizadas de tal maneira que não abranjam fatos socialmente adequados.” (ROXIN, 2002, p. 32-33, grifo do 
autor). 
36 Como bem ressalta Luiz Flávio Gomes, há inúmeros autores que trabalham com a ideia da insignificância, tais 
como Carrara, von Liszt, Quintiliano Saldaña, Baumann, Blasco e Fernández de Moreda, Soler, Zaffaroni, 
entretanto, foi Roxin quem conferiu destaque ao princípio. (GOMES, 2013, p. 53-54). 
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princípio sistêmico, decorrente da própria natureza fragmentária do Direito Penal. Para dar 

coesão ao sistema penal é que se o fez.” (LOPES, 2000, p. 42). 

  O Direito Penal deve ser encarado não apenas em seu aspecto formal - reduzido ao 

texto legal - mas também levar em consideração aspectos materiais do crime, analisando-se o 

grau de lesividade da conduta e a gravidade de seu resultado. Assim, não basta a adequação 

da conduta aos elementos que compõem o tipo penal, sendo imprescindível analisar a 

necessidade e a utilidade da imposição da pena. 

   Roxin (2008, p. 52) ensina que, em razão do caráter subsidiário do Direito Penal, 

antes de aplicar a sanção penal, o julgador, diante do caso concreto, deve analisar se é 

possível utilizar uma das três alternativas: pretensões indenizatórias de Direito Civil para 

regular os prejuízos (especialmente em violações de contrato, de natureza patrimonial); 

medidas de Direito Público para garantir a segurança dos cidadãos (por exemplo, proibição de 

eventos ou atividades perigosas e revogação de autorizações ou permissões); possibilidade de 

conferir o tratamento dado às contravenções penais àquelas condutas que possuam reduzida 

lesividade social (aplicando, por exemplo, pena de multa em vez de uma pena privativa de 

liberdade). 

  Nesse contexto, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ocorre 

quando estamos diante de uma infração bagatelar (crime insignificante ou delito de bagatela), 

ou seja, um ataque ao bem jurídico tão irrelevante que seja desnecessária a intervenção 

punitiva estatal, devendo o presente caso ser submetido a outras esferas do Direito (civil, 

administrativo, ...). Tal medida não pretende tornar lícitas as condutas insignificantes, mas tão 

somente retirá-las do âmbito de competência do Direito Penal, colocando-se, assim, como 

instrumento de ordem político-criminal, apresentando vantagens, como por exemplo, a 

eliminação da sobrecarga de trabalho ao reduzir o número de processos. (GOMES, 2013, p. 

90). 

 Assim, ensina Abel Cornejo (1997, p. 59) que o princípio da insignificância: 

 

(...) é aquele que permite não ajuizar condutas socialmente irrelevantes, garantindo 
não só que a justiça se encontre mais desafogada, ou bem menos sobrecarregada, 
permitindo também que fatos insignificantes não se erijam em uma sorte de estigma 
prontuarial para seus autores. 
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Todas essas construções dogmáticas acerca dos mencionados princípios conduzem à 

ideia de um Direito Penal “justo”, que prima pela máxima garantia dos direitos individuais, 

devendo haver intervenção estatal apenas em casos expressos em lei e quando for 

extremamente necessário, conferindo aos jurisdicionados total segurança jurídica. Entretanto, 

ao refletirmos acerca do princípio da insignificância, uma primeira dificuldade a ser 

enfrentada diz respeito à sua conceituação, pois não está expresso no ordenamento jurídico 

quais condutas podem ser consideradas bagatelares, ou seja, de inexpressiva lesão ou risco de 

lesão aos bens jurídicos tutelados. Da mesma forma, não há uma clara definição acerca dos 

critérios a serem observados para sua aplicação, ficando a cargo da doutrina e da 

jurisprudência defini-los. 

Curioso perceber que quando surgem críticas no sentido de que tais indeterminações 

podem colocar em risco a segurança jurídica, tendo em vista que haveria muita subjetividade 

na definição de seus parâmetros37, imediatamente saltam vozes em sentido contrário38, 

alegando não ser essa uma argumentação suficiente a ensejar o afastamento do princípio. 

Nesse sentido, aduz Zaffaroni (1981, p. 557) que “[...] a rejeição da tese da insignificância ou 

de bagatela em nome da ‘segurança jurídica’ é uma falácia, porque, chamando-a pela sua 

verdadeira denominação, a rejeição se operaria em nome da realização incondicional de uma 

vontade irracional do Estado, que seria o único bem jurídico que o direito penal tutelaria.” 

Ao comparar as falas da doutrina com os dados da minha pesquisa - que serão 

apresentados ao longo dessa dissertação - é possível constatar que não há consonância entre a 

teoria e a prática. Um princípio que é visto como instrumento garantidor do direito de 

liberdade, quando concretamente aplicado apresenta-se como mecanismo de afirmação da 

desigualdade e da insegurança jurídica, uma vez que juízes e tribunais o interpretam e aplicam 

segundo sua própria conveniência, gerando decisões particularizadas e, muitas vezes, 

contraditórias. Consequentemente, essa falta de uniformidade interpretativa, faz com que 

surjam mais recursos, desconstituindo a ideia de que o princípio seria um mecanismo de 

política criminal capaz de reduzir o número de processos. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 “Tal argumentação aduz que os critérios de fixação e determinação das condutas insignificantes para 
incidência do princípio são estabelecidos pelo senso pessoal de justiça do operador jurídico, ficando 
condicionado a uma conceituação particular e empírica do que seja crime de bagatela”. (SILVA, 2013, p. 99). 
38 Destaca-se o posicionamento de Luiz Flávio Gomes (2013, p. 89-90): “O critério de insignificância não é nada 
mais que uma importante construção dogmática, com base em conclusões de ordem político-criminal que busca 
solucionar situações de injustiça provenientes da falta de proporcionalidade entre a conduta reprovada e a pena 
aplicável. A norma escrita não contém todo o direito e por isso mesmo, no campo penal, a construção teórica de 
princípios como o de insignificância não fere o mandamento constitucional da legalidade.” 
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Assim, é de grande importância explicitar como se dá a lógica processual de 

aplicação e concretização da teoria da insignificância, desconstruindo todo o romantismo que 

existe por traz de teorias que não se preocupam em analisar na prática como se materializam 

suas teses, mas tão somente em disputar qual delas irá prevalecer. 

 

2.3. A importância do delito de descaminho e a aplicação da insignificância 

 

 O princípio da insignificância tem aplicação em diversos crimes, notadamente, 

delitos de natureza patrimonial, entretanto, optei por analisar como se manifestava em relação 

ao crime de descaminho, tendo em vista tutelar bem jurídico que ultrapassa interesse 

meramente particular. 

 O legislador, ao pretender incriminar fatos que sejam lesivos aos interesses do Estado, 

introduziu ao Código Penal brasileiro o Título XI, que trata “Dos crimes contra a 

administração pública” e o dividiu em cinco capítulos que agrupam de forma mais específica 

os tipos de crimes relacionados. A referida sistematização está prevista da seguinte forma: o 

Capítulo I trata “Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em 

geral” (art. 312 a 327); o Capítulo II cuida “Dos crimes praticados por particular contra a 

administração em geral” (art. 328 a 337-A); o Capítulo II-A, acrescentado pela Lei n. 

10.467/2002, dispõe acerca “Dos crimes praticados por particular contra a administração 

pública estrangeira” (art. 337-B a 337-D); o Capítulo III, “Dos crimes contra a administração 

da justiça” (art. 338 a 359) e; o Capítulo IV, incluído pela Lei n. 10.028/2000, cuida “Dos 

crimes contra as finanças públicas” (art. 359-A a 359-H). 

   Assim, o bem jurídico tutelado em todos os delitos previstos no Título XI é a 

administração pública que, na concepção de Hely Lopes Meirelles (2015, p. 66), pode ser 

entendida tanto sob um aspecto formal, sendo, portanto, o conjunto de órgãos que compõem a 

estrutura do Estado, como sob um aspecto global, sendo, então, o conjunto de funções 

necessárias ao desempenho das atividades administrativas.39 Dessa forma, a administração 

pública é vista como toda a estrutura e aparelhamento estatal destinada à realização de 

serviços públicos, constituindo função específica do Poder Executivo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Dentre essas atividades administrativas é possível citar o fomento, a polícia administrativa, o serviço público e 
a intervenção. (CRESPO, 2010, p. 17). 
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   Por outro lado, sob um aspecto jurídico-penal, conforme nos ensina Cláudio Heleno 

Fragoso (1988, p. 400-401) “A administração pública é aqui considerada pela lei penal em um 

sentido mais abrangente, ou seja, como atividade funcional do Estado em todos os setores em 

que exerce o poder público (com exceção da atividade política).” Assim, adota-se, para fins 

penais, um conceito amplo de administração pública, com a finalidade de proibir e sancionar 

condutas que impeçam o normal funcionamento da atividade estatal em qualquer de suas 

esferas de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário). 

   A objetividade da tutela do referido bem jurídico - a administração pública -  abrange 

não somente a salvaguarda do erário, como também, a normalidade funcional, o prestígio, o 

decoro e a incolumidade, notadamente quando se coloca em risco questões como de saúde 

pública, higiene, proteção à indústria nacional e à livre concorrência. (BITENCOURT , 2015, 

p. 257). 

   O atual Código Penal, antes da alteração pela Lei n. 13.008/2014, abarcava em seu 

artigo 334 duas figuras típicas distintas, sendo elas contrabando e descaminho, conferindo-

lhes, portanto, o mesmo tratamento jurídico. Após a alteração legislativa, finalmente houve a 

dissociação dos dois crimes: o descaminho continuou previsto no artigo 334 e o contrabando 

passou a ser figura autônoma, prevista no artigo 334-A. 

   Essa escolha do legislador pela separação dos referidos delitos atendeu a inúmeras 

críticas doutrinárias (BITENCOURT, 2015, p. 258-260) que não concordavam com 

tratamento jurídico idêntico a crimes que apresentam marcantes distinções capazes de 

influenciar na punição do agente que pratica tais condutas. 

   Em linhas gerais, o contrabando consiste em importar ou exportar mercadoria 

proibida, seja essa proibição absoluta, quando completamente vedada pela lei brasileira (p. ex. 

armas e munições) ou relativa, quando condicionada ao cumprimento de certas exigências (p. 

ex. medicamentos sem receita). Assim, tal conduta lesa o erário, mas ofende principalmente a 

moral, a saúde, a higiene, a saúde pública, etc. Por outro lado, o descaminho, é basicamente 

um ilícito de natureza fiscal, tendo em vista que consiste em importar ou exportar produtos 

permitidos sem o pagamento dos tributos devidos, ou seja, em sua essência trata-se de uma 

lesão ao fisco. 

 O legislador, no caput do artigo 334 do CP, atribuiu a pena de reclusão de um a 

quatro anos a quem “iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido 

pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria”, ou seja, percebe-se que a intenção 
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do agente é deixar de pagar os tributos que incidiriam sobre tal atividade, objetivando, 

portanto, lucrar de forma ilícita. 

 O parágrafo primeiro do referido artigo, estabelece quatro modalidades assemelhadas 

de descaminho, determinando que incorre na mesma pena quem: pratica navegação de 

cabotagem, fora dos casos permitidos em lei (inciso I), pratica fato assimilado, em lei 

especial, a descaminho (inciso II), vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de 

qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou 

industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou 

importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território 

nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem (inciso III), adquire, recebe ou 

oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, 

mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou 

acompanhada de documentos que sabe serem falsos (inciso IV).40 

 O tipo penal prevê, ainda, em seu parágrafo terceiro uma causa de aumento de pena 

se o crime for praticado por meio de transporte aéreo, marítimo ou fluvial, uma vez que 

dificulta a descoberta da infração penal, importando, assim, em um maior juízo de censura.41 

  O descaminho pode ser classificado como um crime comum, uma vez que qualquer 

pessoa pode ser o sujeito ativo42 do delito, não se exigindo qualquer característica especial. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 A primeira hipótese trata da navegação de cabotagem, cuja definição pode ser encontrada no inciso IX da Lei 
n. 9.432/97, sendo, portanto, aquela “a realizada entre portos brasileiros e estrangeiros”. Posteriormente, o inciso 
II, traz uma norma penal em branco, ao fazer menção a casos assemelhados previstos em lei especial. O inciso 
III, por sua vez, pressupõe que a mercadoria fruto do descaminho esteja relacionada ao exercício da prática 
industrial ou comercial, equiparando-se às atividades comerciais qualquer forma de comércio irregular ou 
clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências, conforme determina o §2º do 
artigo 334. Por fim, o inciso IV prevê uma modalidade especial de receptação, afastando-se a incidência do 
artigo 180, em razão do princípio da especialidade. O princípio da especialidade consiste em uma técnica para 
solução de conflito aparente de normas, devendo ser utilizado quando um mesmo fato pode ser enquadrado em 
mais de um tipo penal, sob pena de afronta ao princípio do non bis in idem. Assim, será utilizado o critério da 
especialidade sempre que houver uma relação de gênero e espécie entre as normas, ou seja, a norma especial – 
aquela que contém todos os elementos da norma geral e mais alguns – prevalecerá sobre aquela que traz 
elementos mais genéricos. (ESTEFAM; GONÇALVES, 2015, p. 263-264). 
41 Antes da alteração legislativa de 2014 (Lei n. 13.008 de 26 de junho de 2014) o referido parágrafo terceiro do 
artigo 334 trazia a previsão do aumento de pena tão somente para quem praticasse o crime em transporte aéreo. 
Entretanto, após a edição da lei, incluiu-se também a previsão da pena em dobro para quem pratica o crime em 
transporte marítimo ou fluvial. 
42 Sujeito ativo é o próprio agente do crime, ou seja, a pessoa que pratica o delito, sendo indispensável, portanto, 
que ostente a característica de ser humano e que seja maior de dezoito anos, uma vez que menores não praticam 
crime, mas sim o chamado ato infracional, sujeitos ao Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei n. 
8.069/90). 
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Por outro lado, o sujeito passivo, ou seja, a vítima da infração é a administração pública, não 

se podendo ignorar a própria coletividade, também prejudicada pela conduta delituosa43. 

 No que tange ao elemento subjetivo, o tipo penal pressupõe a existência do dolo, ou 

seja, a vontade do agente de frustrar o pagamento do tributo devido, não havendo, portanto, 

previsão para a modalidade culposa44, ou seja, quando não há intenção de agir. 

   Além disso, o crime pode ser praticado tanto na modalidade comissiva, quando o 

agente pratica uma ação no sentido de burlar o pagamento do tributo no sentido, por exemplo, 

de indicar que o produto não é tributável ou atribuir-lhe um valor inferior para evitar a 

tributação, ou ainda, na modalidade omissiva, quando o agente deixa de declarar a entrada ou 

saída do produto no território nacional. 

 A consumação do delito se dá no momento em que o indivíduo deixa de pagar os 

tributos referentes à entrada, saída ou consumo da mercadoria, não sendo necessária a 

apuração administrativo-fiscal e tampouco a constituição do crédito tributário, motivo pelo 

qual o referido delito classifica-se como crime formal (de intenção ou de consumação 

antecipada), isto é, o tipo penal descreve uma conduta e um resultado, mas não exige a 

ocorrência deste para a consumação. (ESTEFAM; GONÇALVES, 2015, p. 198). 

     A importância do referido delito reside no fato de que os principais tributos iludidos45 

são impostos federais - Imposto de Importação e Imposto de Exportação - que possuem 

função extrafiscal, ou seja, apresentam-se como mecanismo de regulação da política 

econômica. Por meio dos referidos instrumentos o Estado controla a entrada e a saída de 

produtos no território nacional, consubstanciando-se em uma prática de regulação do mercado 

externo e proteção da indústria nacional.46  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Apesar de inexistir vinculação entre o pagamento de impostos e contraprestação ao contribuinte, “o 
pagamento de tributo é um dever do cidadão, cabendo ao Estado aplicar a receita de forma a promover o 
crescimento econômico e o desenvolvimento social do país. Recursos importantes são destinados à saúde, à 
educação, a programas de transferência de renda e de estímulo à cidadania, bem como a programas de geração 
de empregos e inclusão social. Da mesma forma, parte da receita é direcionada à construção e recuperação de 
estradas, investimentos em infra-estrutura, construção de portos, aeroportos, incentivos para a produção agrícola 
e industrial, segurança pública, estímulo à pesquisa científica, ao desenvolvimento de ciência e tecnologia, 
cultura e esporte, e defesa do meio ambiente.” STJ. Recurso Especial n. 1409973/SP. Rel. Min. Marco Aurélio 
Belizze. 19 de novembro de 2013.  
44  É necessário, portanto, que o agente conheça todos os elementos do tipo penal para que possa ser 
responsabilizado criminalmente, pois, caso contrário poderá ser arguido o erro de tipo (quando o indivíduo tem 
uma falsa percepção da realidade) ou o erro de proibição (quando o equívoco recai acerca de determinada 
norma). 
45 O tipo penal abrange também outros tributos ou direitos relacionados com a entrada ou saídas das mercadorias 
do país, como por exemplo, taxas e tarifas relativas à expedição de guias, armazenagem das mercadorias, etc. 
46 O imposto de importação, que encontra expressa previsão no artigo 153, I e §1º da CRFB/88, artigos 19 a 22 
do Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172/66) e artigos 69 a 89 do Decreto n. 6.759/09, “tem como fato 
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  A maior parte dos casos de descaminho ocorre quando da ausência de pagamento do 

Imposto de Importação47, impactando diretamente na economia do país e na proteção dos 

produtos nacionais e não apenas na arrecadação do Estado.48 Assim, trata-se de um crime que 

atinge não só a administração pública, mas também a toda a sociedade. 

 Outro imposto federal comumente sonegado é o Imposto sobre Produtos 

Industrializados, incidente sobre produtos nacionais ou estrangeiros, oriundos de operação 

industrial, e que estejam de acordo com a Tabela de Incidência do IPI49.  

 Ao estudar sobre o referido delito, percebi que havia muita controvérsia a respeito 

dos critérios adotados quando da aplicação do princípio da insignificância, pois a despeito de 

ser amplamente aceito, não há parâmetros previamente estabelecidos na lei determinando 

quais condutas podem ser consideradas infimamente lesivas. Assim, como a definição dos 

critérios fica a cargo dos magistrados, na prática, possibilita o surgimento das mais diversas 

decisões judiciais, visto que o processo interpretativo é carregado de subjetivismos e 

impressões pessoais. 

 O STF no paradigmático julgamento do Habeas Corpus n. 84.412/SP50 tentou fixar 

requisitos para fins de aplicação do princípio da insignificância que pressupõe: “(a) a mínima 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
gerador a entrada no território nacional de bens vindos de outros países e, obviamente, é de competência da 
União em função da necessidade de se uniformizar as importações em todo o território. Sua função é nitidamente 
extrafiscal, na medida em que seu objetivo principal é proteger a indústria nacional.” O imposto de exportação, 
com previsão no artigo 153, II e §2º da CRFB/88, artigos 23 a 28 do Código Tributário Nacional (Lei n. 
5.172/66) e artigos 212 a 236 do Decreto n. 6.759/09, tem como fato gerador “a saída do território brasileiro para 
o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. Assim como o Imposto de Importação, não possui função 
arrecadatória, destinando-se precipuamente a assegurar o abastecimento interno, ou produzir superávit na 
balança comercial, ou, ainda, estimular a concorrência interna, funções essencialmente extrafiscais. Não é um 
imposto muito utilizado, uma vez que pode acabar retirando a competitividade do produto nacional no mercado 
internacional.” (PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL, 2014, p. 35-36). Sobre o assunto, 
conferir também: COSTA, 2007, p. 33. 
47 Poucos são os produtos sobre os quais incide o Imposto de Exportação, tendo em vista uma política de 
incentivo à remessa de produtos nacionais ao exterior como forma de assegurar a entrada de recursos financeiros 
- principalmente dólares - no país. (FARIA, 2007, p. 59). 
48 José Casalta Nabais (2004, p. 185) esclarece que o imposto não deve ser considerado uma simples relação de 
poder, onde o Estado exige e os seus súditos sujeitam-se. O imposto não pode ser visto como um poder do 
Estado e nem como um sacrifício dos cidadãos, mas sim, como uma contribuição indispensável para que a vida 
em comum seja próspera para todos.  
49 A Tabela de Incidência do IPI está prevista no Decreto n. 7.660/11. Ademais, o referido imposto encontra 
previsão no artigo 153, IV, §3º, CRFB/88, nos artigos 46 a 51 do Código Tributário Nacional, na Lei n. 4.502/64 
e no Decreto n. 7.212/10. “Em termos da função precípua deste imposto, pode-se dizer que tem importante papel 
na arrecadação federal, mas em paralelo apresenta decisiva função na regulação do mercado, que fica facilitada 
pela faculdade dada ao Poder Executivo da União de alterar suas alíquotas, como ocorreu recentemente com os 
veículos e os produtos da linha branca.” (PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL, 2014, p. 35-
36). Sobre o assunto, conferir também: ASHIKAGA, Carlos Eduardo Garcia. Análise da Tributação na 
Importação e na Exportação. 5. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2009, p. 14. 
50 STF. 2ª Turma. Habeas Corpus n. 84.412/SP. Rel. Min. Celso de Mello. 19 de abril de 2004. Ressalto que o 
referido caso não tratava de crime de descaminho, mas sim de crime de furto, entretanto, tais critérios são 
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ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o 

reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão 

jurídica provocada.” A despeito da tentativa de orientar e uniformizar o entendimento acerca 

da matéria e sua consequente aplicação, tais parâmetro estabelecidos demandam um juízo de 

valor do intérprete, continuando a produzir, então, decisões extremamente particularizadas e 

que não refletem o ideal de igualdade preconizado por nossa Constituição. 

 A própria Corte Suprema no julgamento do AgRg no HC 126.746/PR 51 reconheceu 

que a referida orientação não é suficientemente clara para ensejar uma uniformização no 

entendimento, podendo acarretar em decisões díspares. Entretanto, afirmou que tal 

disparidade não ocorre quando da aplicação do princípio da insignificância aos crimes de 

descaminho, visto que existe parâmetro fixado em matéria de execução fiscal. 

  

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

 

Tal disparidade, contudo, não é observada nos casos que tratam da aplicação 
do princípio da insignificância ao delito de descaminho. Isso porque o 
fundamento que orienta a avaliação da tipicidade da conduta é aquele 
objetivamente estipulado como parâmetro para a atuação do Estado em 
matéria de execução fiscal: o valor do tributo devido (v.g HC 104.407, Rel. Min. 
Ayres Britto; HC 96.852, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE 550.761, Rel. Min. 
Menezes Direito; RE 536.486, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; HC 101.074, Rel. Min. 
Celso de Mello). (grifei). 

 

 A partir de uma pesquisa jurisprudencial e da minuciosa análise dos dados obtidos, 

será possível perceber que esse discurso proferido pelo ministro relator Luís Roberto Barroso 

não se coaduna com a realidade prática, em que os tribunais divergem – e muito – em relação 

aos critérios adotados para fins de reconhecimento da insignificância no delito de 

descaminho. Assim, a pesquisa busca apontar as incoerências que permeiam a matéria, a fim 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mencionados em inúmeras decisões que julgam os mais variados delitos, em que se sustenta pela possibilidade 
ou não de aplicar o princípio da insignificância. 
51 STF. 1ª Turma. Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 126.746/PR. Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 14 de 
abril de 2015. 
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de constatar que a ausência de consensos jurisprudenciais acarreta em desigualdade e 

insegurança jurídica. 
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CAPÍTULO II – DA PESQUISA 

 

1. O QUE OS DADOS REVELAM 

 

1.1. Aspectos metodológicos 

 

 Epstein e King (2013, p. 8-9) sugerem que a correta elaboração de uma pesquisa 

empírica em Direito deve percorrer as seguintes fases: a existência de uma pergunta de 

pesquisa, a formulação da(s) hipótese(s) de pesquisa, identificação das teorias que permeiam 

o assunto, aplicação de técnicas de medição e avaliação de dados. Após delimitar meu objeto, 

a partir da reflexão acerca da pergunta que orientou a pesquisa e da construção da minha 

hipótese, passei à coleta dos dados que me permitiriam explicitar as práticas dos tribunais. 

 A primeira etapa do levantamento jurisprudencial consistiu em escolher (i) os 

tribunais cujas decisões seriam analisadas, (ii) o recorte temporal e (iii) os termos utilizados 

na busca. 

 Tendo em vista que à justiça federal compete o processo e julgamento do crime de 

descaminho, conforme determina o enunciado sumular 151 do Superior Tribunal de Justiça52, 

a pesquisa se deu no âmbito do Tribunal Regional Federal (TRF), entretanto, não me limitei a 

analisar decisões do fórum onde atuo, já que minha intenção era verificar também as práticas 

adotadas em outros tribunais para averiguar se o problema da desigualdade era pontual – 

próprio de determinado tribunal – ou se ocorria em diversos órgãos do Judiciário, 

apresentando-se, assim, como um problema estrutural da justiça. 

  A justiça federal organiza-se em dois graus de jurisdição, sendo composta pelos 

juízes federais e pelos Tribunais Regionais Federais, os quais dividem-se em cinco, 

agrupando os estados por regiões da seguinte forma: o TRF-1 compreende os estados do 

Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Minas Gerias, Mato 

Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins; o TRF-2 compreende os estados do Rio 

de Janeiro e Espírito Santo; o TRF-3 compreende os estados do Mato Grosso do Sul e São 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Súmula 151, STJ: “A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho 
define-se pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão dos bens.”  
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Paulo; o TRF-4 compreende os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina; e, o 

TRF-5 compreende os estados de Alagoas, Ceará. Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe. 

 Assim, a partir do endereço eletrônico da Jurisprudência Unificada da Justiça Federal 

(www.jf.jus.br/juris) consultei decisões judiciais de cada um dos referidos tribunais, inclusive 

do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, diante de sua relevante 

função na uniformização do entendimento em matéria constitucional e infraconstitucional, 

respectivamente. Entretanto, destaco que em relação ao STF e ao STJ encontrei poucos 

resultados, o que me levou a consultar suas páginas oficiais53, onde obtive um número maior 

de decisões, me permitindo, assim, uma amostragem satisfatória para a pesquisa. 

 Realizei um levantamento global dos julgados entre 26 de março de 2012 e 26 de 

março de 2016. O termo inicial foi estabelecido considerando a data de publicação 

(26.03.2012) da Portaria n. 75 do Ministério da Fazenda, que alterou o patamar previsto na 

Lei n. 10.522/02, utilizada como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância no 

crime de descaminho; o termo final corresponde à data quando encerrei a pesquisa e comecei 

a escrever esta dissertação (26.03.2016), compondo assim, uma amostra estatística de quatro 

anos completos, período que julguei suficiente para uma análise relevante. 

 No que tange ao termo utilizado para a consulta jurisprudencial, utilizei a expressão 

“princípio insignificância descaminho” tanto na página da justiça federal como nos sítios do 

STF e do STJ. A opção por utilizar como parâmetro de consulta uma única expressão foi para 

obter uma amostra fidedigna do entendimento dos tribunais. Filtrando os resultados obtidos54, 

pude analisar 125 acórdãos do TRF-1, 09 acórdãos do TFR-2, 358 acórdãos do TRF-3, 17 

acórdãos do TRF-4 e 45 acórdãos do TRF-5. No sítio da justiça federal encontrei 4 acórdãos 

do STF e 11 acórdãos do STJ, motivo que me levou a consultar seus sítios oficiais, onde foi 

possível encontrar 31 acórdãos do STF e 336 acórdãos do STJ. 

 Essa grande diferença nos resultados obtidos em cada Tribunal Regional Federal 

pode estar diretamente relacionada aos estados que os compõem, tendo em vista que haverá 

maior número de casos nas regiões de fronteiras, como é o caso, por exemplo, do Amazonas, 

Matogrosso do Sul e Rio Grande do Sul.55 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Respectivamente: <www.stf.jus.br> e <www.stj.jus.br>. 
54 A seleção dos acórdãos analisados foi feita levando-se em consideração a possibilidade (ou não) de aplicação 
do princípio da insignificância como fundamento da decisão que julgou o crime de descaminho.  
55 É possível perceber nos referidos estados a existência das chamadas “cidades compartilhadas”: Letícia 
(Colômbia) com Tabatinga (AM), Pedro Juan Caballero (Paraguai) com Ponta Porã (MS) e Rivera com Santana 
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 A segunda etapa da pesquisa consistiu na leitura da ementa e do inteiro teor dos 

acórdãos, cujas informações extraídas foram inseridas em planilhas do Excel, elaboradas a 

partir das seguintes variáveis: tipo de recurso, data de julgamento, tribunal, órgão julgador, 

resultado da decisão, votos (unanimidade ou maioria), fundamentos da decisão, critérios 

adotados (objetivos/subjetivos), relator. 

 Quando iniciei a pesquisa imaginava encontrar divergências tão somente em relação 

ao valor utilizado como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância no 

descaminho, entretanto, ao analisar os julgados, percebi a existência de diversas outras razões, 

que também ensejavam controvérsias. Assim, na coluna correspondente aos fundamentos das 

decisões, optei por estabelecer cores para cada uma das justificativas encontradas, para ao 

final, fazer uma análise comparativa dos dados. 

 Depois de preencher e organizar a planilha, elaborei uma série de questionamentos 

(perguntas), de modo a transformar os resultados obtidos em gráficos, capazes de contribuir 

na explicitação das práticas dos tribunais e na elaboração das posteriores conclusões. Os 

referidos gráficos foram construídos por meio da ferramenta Excel, que permite tabular dados 

e, posteriormente, transformá-los em representações gráficas. 

 Assim, tendo em vista que o objetivo da pesquisa é identificar o comportamento dos 

tribunais a partir de suas decisões, optei por dividir os próximos itens deste capítulo de acordo 

com as impressões que tive a partir da análise dos resultados, ou seja, cada um dos tópicos a 

seguir aborda fundamentos que foram extraídos dos julgados selecionados.  

 Ao final, destaco apontamentos que encontrei quando estava consultando a doutrina 

pátria, ou seja, dados que obtive a partir de consultas a manuais que tratam do crime de 

descaminho. Julguei interessante ressaltar como a temática é abordada nos livros – muitos 

deles adotados na universidade – a fim de analisar se refletem as divergências da prática e se 

tecem críticas a respeito da postura dos tribunais. 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
do Livramento (RS). (1ª MESA CIENTÍFICA PARA COMBATE AO CONTRABANDO E AO 
DESCAMINHO, 2014). 
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1.2. A insignificância da conduta em relação ao valor 

 

1.2.1. Portaria altera lei? 

  

 Conforme já explicitei anteriormente, o crime de descaminho se configura quando 

não há pagamento de impostos referentes à entrada, à saída ou ao consumo de mercadorias, 

entretanto, grande parte da doutrina e dos tribunais admite a possibilidade de aplicação do 

princípio da insignificância “quando o valor do tributo não recolhido [...] mostra-se 

irrelevante, justificando até mesmo o desinteresse da Administração Pública em sua 

cobrança.” (CAPEZ; GARCIA, 2014, p. 19). 

   Quando li pela primeira vez essa afirmativa, a pergunta que me veio à mente foi: 

“Mas qual seria esse valor, se o princípio da insignificância não está disposto na lei?” Ao 

pesquisar nos livros percebi que não havia consenso entre os doutrinadores56 e que diversos 

valores já haviam sido utilizados como parâmetro. Como não há legislação penal própria 

sobre o tema, utilizou-se de critérios previstos em leis extrapenais que tratavam de questões 

pertinentes aos interesses da administração pública.  

 Em um primeiro momento, adotou-se o valor de R$1.000,00 (mil reais), com base no 

artigo 1º da Lei n. 9.469/97.57 Após a entrada em vigor da Lei n. 10.522/02, passou-se a 

adotar o patamar de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme previa seu artigo 

20.58 Ocorre que, em 2004, houve uma alteração no referido dispositivo legal por meio da Lei 

n. 11.033/04, determinando então, o arquivamento, sem baixa na distribuição, das execuções 

fiscais relativas a valores iguais ou inferiores a R$10.000,00 (dez mil reais). 59  Essa 

significativa elevação do valor utilizado como paradigma, fez com que surgisse um novo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Conforme será visto no tópico que destinei para falar das divergências doutrinárias. 
57 Lei n. 9.469, de 10 de julho de 1997. Art. 1º. “O Advogado-Geral da União e os dirigentes máximos das 
autarquias, das fundações e das empresas públicas federais poderão autorizar a realização de acordos ou 
transações, em juízo, para terminar o litígio, nas causas de valor até R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), a não-
propositura de ações e a não-interposição de recursos, assim como requerimento de extinção das ações em curso 
ou de desistência dos respectivos recursos judiciais, para cobrança de créditos, atualizados, de valor igual ou 
inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), em que interessadas essas entidades na qualidade de autoras, rés, assistentes 
ou opoentes, nas condições aqui estabelecidas”.  
58 Lei n. 10.522, de 19 de julho de 2002. Art. 20. “Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos das 
execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)”.  
59 Lei n. 10.522, de 19 de julho de 2002. Art. 20. “Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante 
requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como 
Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado 
igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). (Redação dada pela Lei n. 11.033 de 2004).” 
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entendimento60, sustentando que deveria ser aplicado o parâmetro do artigo 18, parágrafo 1º 

da Lei n. 10.522/02, que prevê o cancelamento das inscrições em dívida ativa de débitos que 

não ultrapassem a quantia de R$100,00 (cem reais).61 Por fim, em 2012, foram editadas as 

Portarias n. 7562 e 13063 do Ministério da Fazenda, que determinam o não ajuizamento de 

execuções fiscais de débitos cujo valor não ultrapasse R$20.000,00 (vinte mil reais). 

 É curioso destacar que a edição das referidas portarias ensejou o aumento das 

controvérsias já existentes, tanto na doutrina como na jurisprudência, tendo em vista que 

houve uma grande alteração legislativa – dobrou o valor previsto no artigo 20 da Lei n. 

10.522/02 – por meio de ato infralegal. Dessa forma, ao delimitar o marco temporal para 

minha investigação, optei por realizar um levantamento de decisões judiciais a partir da 

publicação da primeira portaria – 26 de março de 2012 – para verificar como os tribunais 

haviam recepcionado a alteração para fins penais. 

   A pesquisa demonstrou que, de fato, tal mudança impactou no julgamento dos crimes 

de descaminho, tendo em vista que a maior recorrência de resultados gira em torno dos 

valores R$10.000,00 (dez mil reais) e R$20.000,00 (vinte mil reais), visto que a possibilidade 

de portaria alterar lei é tema que divide opiniões, conforme é possível constatar no gráfico 

abaixo. Apenas pouquíssimos casos64 citaram outros parâmetros quanto ao valor. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 Em linhas gerais, justificou-se que deveria ser adotado o parâmetro do artigo 18, parágrafo 1º da Lei n. 
10.522/02 no lugar do artigo 20 do referido diploma legal, uma vez que esse aludiria tão somente a um 
arquivamento temporário da ação judicial de cobrança, enquanto aquele previa verdadeira extinção do crédito 
tributário. (RODRIGUES, 2013, p. 193). 
61 Lei n. 10.522, de 19 de julho de 2002. Art. 18. § 1º. “Ficam cancelados os débitos inscritos em Dívida Ativa 
da União, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais).” 
62 Portaria n. 75, de 22 de março de 2012. Art. 1º. Inciso II – “o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos 
com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”  
Art. 2º. “O Procurador da Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, das execuções 
fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais), desde que não ocorrida a citação pessoal do executado e não conste dos autos garantia útil à satisfação 
do crédito”.  
63 Portaria n. 130, de 19 de abril de 2012. Art. 1º. “O art. 2º da Portaria/ MF n. 75, de 22 de março de 2012, passa 
a vigorar com a seguinte redação: Art. 2º O Procurador da Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem 
baixa na distribuição, das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja 
igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), desde que não conste dos autos garantia, integral ou parcial, 
útil à satisfação do crédito.” 
64 Tratarei especificamente desses casos, que também envolvem valores, mais adiante. 
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 Em relação ao parâmetro de R$10.000,00, encontrei decisões baseadas no fato de que 

o critério a ser observado é aquele previsto na Lei n. 10.522/02, o qual não pode ser 

modificado por meio de portaria, conforme é possível vislumbrar no seguinte trecho do 

recurso em sentido estrito n. 0000452-57.2015.4.01.380365, in verbis:  

Como se percebe, o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), instituído pela Portaria 
MF 075, de 22 de março de 2012, em substituição aos R$10.000,00 (dez mil reais) do 
art. 20 da Lei 10.522/02, não tem o condão de privilegiar o autor de descaminho com 
o benefício da insignificância da conduta, uma vez que portaria não tem força 
normativa para substituir texto de lei. 

 

   No mesmo sentido, vale destacar, ainda, entendimento no sentido de que a referida 

portaria trata-se de um ato que reflete o mérito administrativo, não devendo ser aplicada para 

fins penais. Assim: 

Mister destaca que o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), previsto na Portaria n. 
75 [...], utilizado como parâmetro para o ajuizamento de execuções fiscais, destina-se 
à Fazenda Pública para que ela ajuíze ou não a execução fiscal, o que não constitui, 
em princípio, um parâmetro para o Poder Judiciário no sentido de afastar a 
possibilidade de incriminação penal da conduta.66 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 TRF-1. 3ª Turma. Recurso em sentido estrito n. 0000452-57.2015.4.01.3803. Rel. Des. George Ribeiro da 
Silva. 27 de outubro de 2015. 
66 TRF-1. 4ª Turma. Apelação criminal n. 0013907-97.2007.4.01.3600. Rel. Des. Hilton Queiroz. 28 de julho de 
2014. Cf. também: TRF-1. 4ª Turma. Habeas corpus n. 0046904-59.2013.4.01.0000. Rel. Des. Hilton Queiroz. 
10 de setembro de 2013. 
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   Encontrei, ainda, decisão no sentido de que, mesmo que se reconhecesse a aplicação 

do parâmetro de R$20.000,00, este não poderia ser aplicado a casos que ocorreram antes da 

sua entrada em vigor, tendo em vista que a portaria não pode retroagir, mesmo que para 

beneficiar o réu. O artigo 5º, XL da Constituição Federal e o artigo 1º do Código Penal são 

expressos ao afirmar o princípio da retroatividade da lei penal benéfica, não abrangendo 

outras espécies normativas. O STJ já decidiu dessa forma no julgamento do recurso especial 

n. 1.400.392/PR67, nas palavras do relator: 

 

Noutro giro, mesmo que, gratia argumentandi , se entenda possível a Portaria n. 
75/2012, do Ministério da Fazenda, fixar o patamar de R$ 20.000,00 para o 
arquivamento sem baixa na distribuição, entendo que essa portaria não pode ter 
efeitos retroativos. Não se trata aqui de norma penal mais benéfica, dotada de 
retroatividade. A norma penal está descrita no artigo 334 do Código Penal, que, em 
momento algum, foi modificado. O que sofreu alteração foi tão somente o critério 
utilizado pela Fazenda Nacional para o arquivamento, sem baixa na distribuição, 
das execuções fiscais de débitos de qualquer natureza, que, por se tratar de critério 
financeiro, está intrinsecamente ligado ao valor quantitativo que representa no 
momento de sua apuração.  

  

   O referido recurso sustenta, ainda, que o Ministro da Fazenda extrapolou a sua 

competência ao fixar novo valor como critério para arquivamento das execuções fiscais sem 

baixa na distribuição. Apesar da legislação pátria, em diversas ocasiões68, permitir que o 

Ministro da Fazenda, observando critérios de eficiência, economicidade e praticidade, deixe 

de efetuar a cobrança de débitos de qualquer natureza, a Lei n. 10.522/02 limitou essa 

autonomia. O artigo 9º da citada legislação, em seu parágrafo único, deixa expresso que “O 

Ministro da Fazenda estabelecerá cronograma, prioridades e condições para a remessa às 

unidades da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, dos débitos passíveis de inscrição em 

dívida ativada União e cobrança judicial”. Assim, não cabe à referida autoridade alterar 

valores para arquivamento de execução fiscal, que só poderão ser modificados por lei. 

   Por outro lado, encontrei um grande número de julgados sustentando que, a partir da 

edição da Portaria n. 75 de 2012, o limite para aferir a relevância da conduta e da lesão ao 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 STJ. 6ª Turma. Recurso especial n. 1.400.392/PR. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. 04 de setembro de 2014.  
68 Cf. Decreto-Lei n. 1.569/77: Art 5º. “Sem prejuízo da incidência da atualização monetária e dos juros de mora, 
bem como da exigência da prova de quitação para com a Fazenda Nacional, o Ministro da Fazenda poderá 
determinar a não inscrição como Dívida Ativa da União ou a sustação da cobrança judicial dos débitos de 
comprovada inexequibilidade e de reduzido valor.” Cf. Lei n. 7.799/1989: Art. 65. “No caso de lançamento de 
ofício, a base de cálculo, o imposto, as contribuições arrecadadas pela União e os acréscimos legais poderão ser 
expressos em BTN Fiscal. Parágrafo único. O Ministro da Fazenda poderá dispensar a constituição de créditos 
tributários, a inscrição ou ajuizamento, bem assim determinar o cancelamento de débito de qualquer natureza 
para com a Fazenda Nacional, observados os critérios de custos de administração e cobrança.” 
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bem jurídico passou a ser de R$20.000,00. Para alguns, a referida portaria apenas atualizou 

valor já previsto em lei, não pretendendo revogá-la, mas tão somente ajustar seu parâmetro à 

realidade atual. Nesse sentido, destaco a decisão proferida pela 2ª Turma do TRF-3, de 

relatoria do Desembargador Cotrim Guimarães69:  

 

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DESCAMINHO. TRANSPORTE 
DE CIGARROS IRREGULAMENTE IMPORTADOS DO PARAGUAI. ART. 
334, CAPUT, DO CP. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 65 DA LEI 10.833/03. PARÂMETRO 
ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 75/2012 DO MINISTÉRIO DA 
FAZENDA. FRAGMENTARIEDADE E SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO 
PENAL EM RELAÇÃO AOS OUTROS RAMOS DO DIREITO. ABSOLVIÇÃO. 

[...] 

6. A Portaria nº 75, de 22 de março de 2012 prestou-se, tão somente, a atualizar os 
valores previstos na Lei 10.522 de 2002, ou seja, uma atualização da moeda, 
considerando a paulatina desvalorização do capital, em razão do crescimento da 
economia em sua realidade global. Passados 10 (dez) anos da edição da Lei de 
2002, é de se crer que os valores ali estipulados tenham perdido sua real expressão 
econômica pela convergência de inúmeros fatores, como o desenvolvimento da 
economia nacional, a elevação de preços gerais em função de pressões da economia 
globalizada e a presença de uma crescente inflação em nosso país, para não citar 
outros. 

7. Em verdade, existe apenas a aplicação de uma norma: Lei 10.522/02, legislação 
esta que criou um teto limítrofe para a execução fiscal, a fim de viabilizar sua 
prática. Entretanto, os valores ali constantes sofreram uma justificável correção por 
meio de norma administrativa, eis que seria inviável a edição de sucessivas leis 
ordinárias, a cada período, para tratar da mesma matéria. [...] 

 

   Além disso, há entendimento no sentido de que “a Portaria MF nº 75 revogou 

expressamente a Portaria MF nº 49, de 1º de abril de 2004, que autorizava o não ajuizamento 

das execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou 

inferior a R$ 10.000,00.”70 Assim, ainda que se repudie a alteração de lei por meio de 

portaria, não há que se contestar acerca da possibilidade de modificação de ato normativo da 

mesma espécie. 

   Contrariamente às razões esposadas por aqueles que defendem o parâmetro de 

R$10.000,00, vale destacar que encontrei julgados no sentido de que portaria é ato 

administrativo que possui caráter normativo, podendo assim, retroagir para alcançar fatos que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 TRF-3. 2ª Turma. Apelação criminal n. 0016348-90.2008.4.03.6112. Rel. Des. Cotrim Guimarães. 11 de 
março de 2014. 
70 TRF-3. 11ª Turma. Recurso em sentido estrito n. 0003162-71.2015.4.03.6106. Rel. Des. Leonel Ferreira. 02 de 
fevereiro de 2016. 
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ocorreram antes da sua entrada em vigor, visto tratar-se de norma mais benéfica. Veja, por 

exemplo, como decidiu o STF no julgamento do habeas corpus n. 123.032/PR71: 

 

Isso porque o art. 20 da Lei 10.522/2002 determinava o arquivamento das 
execuções fiscais, sem cancelamento da distribuição, quando os débitos inscritos 
como dívida ativa da União fossem iguais ou inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil 
reais). Todavia, com o advento das Portarias 75/2012 e 130/2012 do Ministério da 
Fazenda, esse patamar foi atualizado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Assim, 
por se tratar de norma mais benéfica ao réu, deve ser imediatamente aplicada, 
consoante o disposto no art. 5º, XL, da Carta Magna, de modo que a aplicação do 
princípio da insignificância é medida que se impõe. 

 

 Importante notar que essa grande discrepância entre os parâmetros adotados acarreta 

grave desigualdade e insegurança jurídica, visto que as mesmas hipóteses fáticas estão 

recebendo soluções díspares. O que me chamou mais atenção foram casos como na apelação 

n. 0018023-46.2011.4.01.3200 em que o sujeito fora condenado por sonegar R$12.547,50, 

pois a 3ª Turma do TRF-1 adotava o parâmetro de R$10.000,0072, enquanto na apelação n. 

0006561-84.2010.4.03.6106 o sujeito que sonegou R$18.932,20 fora absolvido, uma vez que 

a 5ª Turma do TRF-3 considerou sua conduta insignificante, visto que não extrapolava o 

limite de R$20.000,00.73 Vale frisar que as referidas decisões foram proferidas no mesmo 

período, qual seja, 21 de outubro e 09 de novembro, ambas do ano de 2015.  

 Os gráficos a seguir demonstram, em números absolutos, o comportamento dos 

tribunais, sendo possível perceber quais fundamentos predominaram em cada ano, 

considerando o marco temporal de 2012 a 2016.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71 STF. 2ª Turma. Habeas corpus n. 123.032/PR. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 05 de agosto de 2014. Cf. 
também: STF. 2ª Turma. Habeas corpus n. 122.213/PR. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 27 de maio de 2014. 
STF. 2ª Turma. Habeas Corpus n. 121.408/PR. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 13 de maio de 2014. 
72 “No caso, conforme a Representação Fiscal para Fins Penais inserta às fls. 10/12, os tributos suprimidos 
alcançaram o total de R$12.547,50 (doze mil quinhentos e quarenta e sete reais e cinqüenta centavos). Assim 
sendo, merece reforma a sentença recorrida. É que, no delito de descaminho, firmou o Egrégio Superior Tribunal 
de Justiça o entendimento de que o valor considerado para fins de aplicação do princípio da insignificância é 
aquele fixado na Lei n. 10.522/2002, art. 20, ou seja, R$10.000 (dez mil reais), [...]” TRF-1. 3ª Turma. Apelação 
criminal n. 0018023-46.2011.4.01.3200. Rel. Des. Mário César Ribeiro. 21 de outubro de 2015. 
73 “No caso dos autos, o valor dos tributos não recolhidos é de R$ 18.932,20 (dezoito mil novecentos e trinta e 
dois reais e vinte centavos), (fls.295/310), o que enseja a aplicação do princípio da insignificância, nos termos 
das Portarias n.º 75 e 130 do Ministério da Fazenda, que, na prática, acabaram por alterar a previsão contida no 
art. 20 da Lei nº. 10.522/02.” TRF-3. 5ª Turma. Apelação criminal n. 0006561-84.2010.4.03.6106. Rel. Des. 
Paulo Fontes. 09 de novembro de 2015. 
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 No ano em que foram editadas as Portarias n. 75 e 130 do Ministério da Fazenda, que 

elevaram o parâmetro para arquivamento das dívidas fiscais, é possível notar que havia um 

forte predomínio de decisões pautadas no valor de R$10.000,00, na forma do artigo 20 da Lei 

n. 10.522/02, a despeito do resultado obtido no TRF-3, em que há grande proximidade entre 

os fundamentos. No que tange ao TRF-4, dentre as poucas decisões encontradas, é possível 

perceber que foi adotou apenas o critério de R$20.000,00. 
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 Ao analisar o gráfico com as decisões proferidas em 2013, é curioso perceber uma 

maior adesão ao parâmtro de R$20.000,00, valendo destarcar os resultados obtidos no TRF-1, 

em que praticamente equipara-se ao fundamento de R$10.000,00. Além disso, ao analisarmos 

o TRF-3, foi encontrado um número expressivamente maior de decisões que adotaram a 

alteração pelas portarias.  

 

  

 Em 2014, continua a ocorrer a forte adesão ao novo parâmetro de R$20.000,00, o que 

fica bastante evidente quando analisamos as decisões dos tribunais superiores (STJ e STF), 

que antes não apresentavam qualquer resultado com o referido paradigma. 
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 Verificando os resultados obtidos em 2015 e 2016, vale destacar o posicionamento do 

STJ, que em relação ao critério pecuniário, parece ter firmado seu posicionamento no sentido 

de adotar o limite de R$10.000,00. Se compararmos ao ano de 2014, é possível perceber que 

havia decisões em sentido completamente distinto, adotando o novo parâmetro trazido pelas 

portarias.  

 A desigualdade se torna ainda mais gritante quando vemos dentro do mesmo tribunal 

entendimentos complemente divergentes. Foi o que ocorreu, por exemplo, no julgamento do 

recurso em sentido estrito n. 0006459-98.2014.4.05.8100 e do recurso em sentido estrito n.  

0003222-47.2014.4.05.8200. No primeiro caso a 3ª Turma do TRF-5, por unanimidade, 

deixou de aplicar o princípio da insignificância, pois o valor do tributo sonegado alcançava 

R$19.886,81, extrapolando o limite de R$10.000,0074. Por outro lado, na segunda hipótese, a 

1ª Turma do TRF-5, por unanimidade, decidiu aplicar o referido princípio, tendo em vista que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 “Entende o Superior que mesmo após o advento da Portaria 75/2012, do Ministério da Fazenda, aumentando 
para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) o montante para o ajuizamento das execuções fiscais, nos processos 
destinados a processar e julgar a prática, em tese, do crime de descaminho, o limite para a aplicação do princípio 
da insignificância permanece no valor de dez mil reais, nos termos do artigo 20, da Lei 10.522/2002. No caso em 
apreço, o débito tributário foi apurado no montante de 19.886,81 (dezenove mil, oitocentos e oitenta e seis reais 
e oitenta e um centavos), quantia a impedir, portanto, a aplicação do excludente da bagatela.” TRF-5. 3ª Turma. 
Recurso em sentido estrito n. 0006459-98.2014.4.05.8100. Rel. Des. Cid Marconi. 13 de agosto de 2015. 
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sujeito havia deixado de pagar R$17.163,00 de tributos, valor inferior ao parâmetro de 

R$20.000,00, conforme previsto na Portaria n. 75/2012.75 

   Ao analisar a jurisprudência dos tribunais superiores, percebi que essa prática 

também ocorria em seu âmbito interno. A 5ª Turma do STJ, ao julgar o habeas corpus n. 

189.536/PR, concedeu a ordem, considerando ser de ínfima lesividade a conduta do réu, uma 

vez que “o valor dos tributos perfazia o total de R$ 12.345,48 (e-STJ fls. 173 e 37), sendo, 

portanto, inferior a R$20.000,00 (vinte mil reais), o que atrai a aplicação do princípio da 

insignificância.”76 A mesma sorte, entretanto, não foi reservada ao sujeito que figurava como 

réu no AgRg no REsp n. 1.463.839/PR, quando a 6ª Turma do STJ julgou procedente o 

recurso do Ministério Público, sustentando pela inaplicabilidade do princípio da 

insignificância, tendo em vista que os tributos iludidos alcançavam a soma de R$10.716,06, 

extrapolando o limite previsto no artigo 20 da Lei n. 10.522/02, ou seja, R$10.000,0077. 

   A existência de decisões divergentes proferidas por tribunais superiores coloca ainda 

mais em risco a igualdade e a segurança jurídica, tendo em vista que tais órgãos devem 

exercer o papel de uniformizar o entendimento sobre as normas. Ao analisar o inteiro teor do 

AgRg no REsp n. 1.463.839/PR, ora mencionado, percebi que o relator, quando da prolação 

de seu voto, destacou a existência de controvérsia entre o STJ e o STF, optando por decidir 

conforme o entendimento predominante no Superior Tribunal, ressalvado seu entendimento 

pessoal, em prol da estabilidade das relações jurídicas. Nas palavras do relator: 

 

O cerne da questão cinge-se a saber se a conduta do agravado – que praticou 
descaminho, nos termos do art. 334 do Código Penal – pode ser atípica em razão da 
incidência do princípio da insignificância, visto que o montante desviado não 
ultrapassou o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sobre a controvérsia, ao 
examinar a recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, concluo que o 
tema relativo à incidência do princípio da insignificância no descaminho, nos 
termos do art. 334 do Código Penal, não se encontra pacificado. [...] 

Com efeito, segundo a jurisprudência do Supremo, verifica-se que o art. 20 da Lei 
n. 10.522/2002 determina o arquivamento das execuções fiscais, sem cancelamento 
da distribuição, quando os débitos inscritos como dívida ativa da União forem 
iguais ou inferiores a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Esse valor foi atualizado para 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelas Portarias 75 e 130 do Ministério da Fazenda. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 “A despeito de comprovada a materialidade e a autoria delituosas, observa-se que o montante atribuído na 
denúncia como sendo referente às mercadorias apreendidas indica crédito tributário no valor aproximado de R$ 
17.163,00 (dezessete mil, cento e sessenta e três reais), quantia que não justifica o ajuizamento de execução 
fiscal, e, muito menos, a incidência do direito penal.” TRF-5. 1ª Turma. Recurso em sentido estrito n. 0003222-
47.2014.4.05.8200. Rel. Des. José Maria Lucena. 28 de maio de 2015. 
76 STJ. 5ª Turma. Habeas corpus n. 189.536/PR. Rel. Min. Gurgel de Faria. 02 de outubro de 2014. 
77 STJ. 6ª Turma. Agravo regimental no recurso especial n. 1.463.839/PR. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. 21 de 
novembro de 2014. 
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Desse modo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal vêm adotando – em 
inúmeros julgados – o entendimento de que falta justa causa para a ação penal por 
crime de descaminho quando a quantia sonegada não ultrapassar o valor 
estabelecido no referido dispositivo, aplicando-se o princípio da insignificância. 

No caso, conforme disposto no acórdão a quo, o agravado foi denunciado pela 
prática da conduta prevista no art. 334 do Código Penal – ilusão total de tributos de 
R$ 10.716,06 (dez mil, setecentos e dezesseis reais e seis centavos) –, pela 
importação ilegal de pilhas recarregáveis, jaquetas, DVDs virgens, entre outros (fls. 
236/252 e 295/308). [...] 

Com efeito, depreende-se dos autos que o débito tributário perfaz um valor abaixo 
daquele estabelecido para o arquivamento dos autos das execuções fiscais, motivo 
pelo qual se revela aplicável o princípio da insignificância, a qual aplico em 
observância à jurisprudência do Supremo Tribunal (princípio da segurança jurídica 
ou da estabilidade das relação jurídicas) – AgRg no REsp n. 1.434.783/MG, da 
minha relatoria, Sexta Turma, DJe 27/6/2014. 

Em contrapartida, não desconheço que este Superior Tribunal, ao julgar o REsp n. 
1.112.748/TO, representativo da controvérsia, determinou a incidência do princípio 
da insignificância ao crime de descaminho quando o valor do tributo ilidido não 
ultrapassar o montante de R$ 10.000, 00 (dez mil reais), de acordo com o disposto 
no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, ressalvado meu ponto de vista. Ressalva pessoal 
do relator (REsp n. 1.425.012/PR, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 
DJe 1/7/2014). 

Diante disso, em observância ao princípio da segurança jurídica ou da 
estabilidade das relação jurídicas, curvo-me ao entendimento majoritário da 
Terceira Turma deste Superior Tribunal, para dar provimento ao presente 
agravo regimental. Todavia, ressalvo meu ponto de vista, por entender, in casu, 
ausente justa causa para a ação penal por crime de descaminho. Em face do 
exposto, dou provimento ao agravo regimental para negar provimento ao recurso 
especial do agravado, mantendo, consequentemente, o acórdão do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região nos seus próprios termos. (grifei) 

  

 Quando o ministro relator salienta que seu voto acompanha o entendimento 

predominante na jurisprudência do STJ, de fato pude constatar que os resultados encontrados 

foram em sua esmagadora maioria favoráveis ao valor de R$10.000,00 como critério para 

aplicação do princípio da insignificância, entretanto, a existência de outros fatores – que serão 

explicados a seguir – continuou ensejando decisões desiguais. 
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 Os gráficos acima demonstram a quantidade de decisões da Corte Superior em relação 

ao valor utilizado como parâmetro para fins de insignificância, considerando o período de 

2012 a 2016, o que diverge do resultado obtido no STF, em que predomina o parâmetro de 

R$20.000,00. 
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1.2.2. Outros parâmetros 

 

   Ao iniciar a pesquisa imaginei encontrar apenas como resultado decisões apontando 

para o parâmetro de R$10.000,00 ou para o parâmetro de R$20.000,00; entretanto, me 

surpreendi com alguns julgados que traziam outros entendimentos, embora também 

relacionados ao limite pecuniário. 

   No âmbito do TRF-2 encontrei casos em que a decisão se deu por maioria, mas as 

razões apresentadas nos votos divergentes apontavam fundamentos com os quais eu ainda não 

havia me deparado, motivo pelo qual achei interessante destacar. No julgamento do habeas 

corpus n. 2014.02.01.005053-578 o juiz convocado Rogério Tobias de Carvalho sustentou que 

o mais correto não seria aplicar o parâmetro previsto no artigo 20 da Lei n. 10.522/02, que 

apenas autoriza o arquivamento sem baixa na distribuição das execuções fiscais cujo valor 

não ultrapasse R$10.000,00, mas sim o disposto no artigo 18, parágrafo 1º, da referida lei, 

visto que este determina o efetivo cancelamento do débito tributário de valor igual ou inferior 

a R$100,00.  

 

Não obstante o precedente acima transcrito, me filio ao entendimento até então 
prevalente no âmbito da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de 
que o melhor parâmetro para afastar a relevância penal da conduta é justamente 
aquele utilizado pela Administração Fazendária para extinguir o débito fiscal, a teor 
do disposto no art. 18, § 1º, da Lei n.º 10.522-2002, que determina o cancelamento 
da dívida tributária de valor igual ou inferior a R$100,00 (cem reais). Tal 
orientação, firmada quando do julgamento dos Embargos de Divergência nº 
966077, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 20.08.2009, foi citada, como obter 
dictum, no próprio julgado em que se definiu que o parâmetro para aplicação do 
princípio da insignificância seria aquele previsto no art. 20 da Lei nº 10.522-02, 
qual seja, 20.000,00 (vinte mil reais). [...] 

De fato, o art. 20 da Lei nº 10.522-2002, contrariamente à interpretação a ele 
conferida pela jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, não 
estabeleceu qualquer modalidade de dispensa de cobrança judicial de créditos 
tributários, tampouco a sua extinção. Apenas autorizou o arquivamento, sem baixa 
na distribuição, das execuções fiscais cujo valor fosse igual ou inferior a R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), por questões, eminentemente, de carência de 
recursos/aparelhamento para a cobrança judicial.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78 TRF-2. 2ª Turma.  Habeas corpus n. 2014.02.01.005053-5. Rel. Des. Simone Schireiber. 15 de julho de 2014. 
No mesmo sentido, votou o relator Desembargador Antônio Ivan Athié no julgamento dos Embargos 
infringentes e de nulidade n. 2007.50.01.005077-4: “Na mesma perspectiva, não há que falar em reconhecimento 
da insignificância jurídica no caso concreto, dado o montante das mercadorias apreendidas, que totalizam R$ 
265.807,61 (duzentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e sete reais e sessenta e um centavos), o que de plano já 
ultrapassa o limite objetivo do art. 18, § 1º da Lei 10.522-2002.” TRF-2. 1ª Turma. dos Embargos infringentes e 
de nulidade n.  2007.50.01.005077-4. Rel. Des. Antônio Ivan Athié. 22 de agosto de 2013. 
!
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Trata-se, como se percebe, de norma que evidentemente regular a política fiscal, 
voltada à regulamentação da atuação dos órgãos de arrecadação, a partir da sabida 
estrutura incipiente daqueles para a cobrança de créditos de pouca monta sem, 
contudo, alterar-lhe a situação de crédito tributário constituído. Portanto, é 
equivocado esse último parâmetro, sob pena de subordinar-se a política criminal à 
política administrativo-fiscal, o que se apresenta contrário aos ditames 
constitucionais.  

Em última análise, e a bem da verdade, o referido artigo 20 da Lei 10.522-2002, 
reconheceu a incapacidade do Estado em promover execução fiscal de todos os 
débitos inscritos em dívida ativa da União, impondo-lhe a tarefa de escolher, com 
prioridade, a cobrança das dívidas fiscais de maior relevo. Não se trata de perdão 
ou falta de interesse do Estado na cobrança de tais valores, por motivo de 
insignificância. Tanto o é que o próprio dispositivo estabelece que o arquivamento 
se dará sem baixa na distribuição, devendo os autos ser “reativados” quando o valor 
do débito ultrapassar o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).  

Descabe, assim, qualquer interpretação do referido dispositivo no sentido de que o 
Estado teria reconhecido a irrelevância jurídico-penal do resultado de crimes contra 
a ordem tributária e afins nos casos em que o valor do crédito fiscal envolvido é 
inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Pensar assim seria dar “carta em 
branco/carta-branca/carta branca” aos sonegadores de pequeno porte, que, juntos, 
causam, inegavelmente, gigantesco rombo nos cofres públicos. 

 

   Outro fundamento que também apareceu nos resultados da pesquisa, e que destoou 

bastante dos mais recorrentes, fazia menção ao limite adotado para fins de aplicação do 

princípio da insignificância em delitos patrimoniais, notadamente no crime de furto, em que a 

jurisprudência considera ínfimas as lesões ao patrimônio que não ultrapassem o valor do 

salário mínimo vigente. 

   Corroborando tal entendimento, vale destacar o recurso especial n. 1.409.973/SP79 

em que o Ministério Público pugnou pela reforma das decisões anteriores, de primeira e 

segunda instância, que absolveram o acusado pela sonegação de tributos no valor de 

R$11.887,62, reconhecendo a atipicidade da conduta, visto não ultrapassar o limite de 

R$20.000,00. O recurso ministerial foi provido por unanimidade, determinando o 

prosseguimento da ação penal, visto ser típica a conduta do agente.  

     O que me chamou atenção no presente caso foi o voto proferido pelo ministro 

relator, que a despeito de reconhecer que predomina na Corte Superior a adoção do parâmetro 

de R$10.000,00 para fins de análise da insignificância – o que por si só já ensejaria a reforma 

das decisões anteriores -, o mais correto seria considerar como limite o valor do salário 

mínimo, assim considerado pela jurisprudência quando se trata do crime de furto. O ministro 

rechaça o argumento de que o sujeito passivo do descaminho – administração pública – possui 

mais bens do que as pessoas que, em regra, se apresentam como vítimas do crime de furto – 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 STJ. 5ª Turma. Recurso especial n. 1.409.973/SP. Rel. Min. Marco Aurélio Belizze. 19 de novembro de 2013.   
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pessoas físicas -, uma vez que ao causar prejuízos ao erário, também há lesão a toda 

coletividade, sendo surreal considerar como inexpressiva uma conduta de quem sonega 

R$10.000,00. 

De fato, entendo que considerar insignificante a ilusão de imposto na ordem de até 
R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra consentâneo com a realidade sócio-
econômica do país. Com efeito, nos crimes de furto, é utilizado como 
parâmetro o valor do salário mínimo, para considerar-se, por exemplo, que a 
subtração de bem avaliado em 38% do salário mínimo não é insignificante. [...] 

Hoje, o salário mínimo vigente é R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), 
estando, portanto, muito aquém do valor supostamente tido como insignificante 
para a Administração Pública. Há, portanto, uma grande discrepância de valores a 
depender da conduta praticada – furto ou descaminho -, sem que, a meu ver, 
verdadeiramente exista um fator discriminante que a justifique. Pode-se dizer que 
tamanha diferença de valores seria em razão de a vítima, nos crimes de 
descaminho, ser o Estado, ente mais abastado de recursos que os particulares. No 
entanto, não me parece ser acertada referida conclusão, pois as atividades 
desenvolvidas pelo Estado visam o benefício da coletividade, haja vista o Princípio 
da Supremacia do Interesse Público. Portanto, em última análise, a lesão ao erário 
público afeta a todos. (REsp 1.409.973/SP). (grifei). 

 

 Ademais, ressalta a independência entre as esferas penal, cível, administrativa e 

tributária, não devendo ser adotado qualquer parâmetro relacionado à dispensa na execução 

fiscal como critério norteador para aplicação de princípios penais. Valores estabelecidos em 

normas administrativas são fixados com base no princípio da eficiência80, de modo que se 

considera menos dispendioso o arquivamento de débitos fiscais que não ultrapassem 

R$10.000,00 do que a sua efetiva execução. Assim, destaca o ministro em seu voto que, ao 

firmar tal parâmetro, o legislador em nada cogitou de sua aplicação para fins penais. 

 
É exatamente em razão dos princípios constitucionais relacionados à Administração 
Pública, entre eles o da eficiência, expressamente previsto no art. 37 da Carta 
Magna, que se delimita os valores que devem ser cobrados por meio de execução 
fiscal. De fato, sendo dispendioso o processo de cobrança dos impostos iludidos, 
tanto no que concerne a recursos materiais quanto no que se refere a recursos 
humanos, deve o Estado avaliar se o gasto realizado se justifica diante do valor a 
ser cobrado. [...] 

Fica claro, desse modo, que o arquivamento dos autos de execuções fiscais de valor 
consolidado igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) guarda relação direta 
com o princípio da eficiência. Dessarte, não se deve confundir a otimização da 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 O referido princípio, próprio do Direito Administrativo, encontra-se expressamente previsto no caput do artigo 
37 da Constituição Federal de 1988, nos seguintes termos: “A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]”. Nas palavras de Alexandre 
Moraes (1999, p. 30): "Assim, princípio da eficiência é o que impõe à administração pública direta e indireta e a 
seus agentes a persecução do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, 
neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e sempre em busca da qualidade, rimando pela adoção 
dos critérios legais e morais necessários para melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a 
evitarem-se desperdícios e garantir-se maior rentabilidade social." 
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atuação da administração pública com a suposta insignificância de valor que, sem a 
menor sombra de dúvidas, não pode ser tido como irrisório, sob qualquer aspecto 
que se analise. Outrossim, pode se chegar à situação de a execução fiscal ser 
reativada, nos termos do § 1º do art. 20 da Lei nº 10.522/2002, haja vista a 
incidência de juros e correção sobre os valores iludidos, mantendo-se, no entanto, a 
extinção da punibilidade na seara penal. De fato, ainda que os valores venham 
posteriormente a atingir o patamar legal para a execução fiscal, a punibilidade não 
mais poderá ser atingida, porquanto, como é cediço, inexiste revisão criminal 
contra o réu. 

Entendo, assim, equivocada a relação criada entre o valor previsto para se 
dispensar a execução fiscal e a insignificância penal. Imperativo, invocar-se, 
ainda, no ponto, a independência que existe entre as esferas penal, 
administrativa, cível e tributária, o que apenas corrobora a ausência de liame 
entre o valor utilizado no art. 20 da Lei nº 10.522/2002 e o patamar que deve 
ser utilizado para preencher a tipicidade material do delito de descaminho. 
(REsp 1.409.973/SP). (grifei). 

 

 Da mesma forma, sustentando que o melhor entendimento é no sentido de que o limite 

para verificação da insignificância deve ser pautado de acordo com o salário mínimo, destaco 

o julgamento da apelação n. 2008.50.01.008276-781, em que o relator, apesar de adotar o 

parâmetro de R$10.000,00 nos referidos casos, ressalvou seu entendimento pessoal, no 

seguinte sentido: 

Com a devida vênia do entendimento acima destacado, permito-me deixar aqui 
consignada a minha modesta compreensão do tema no sentido de que a análise de 
insignificância deve ter, no mínimo, um parâmetro constitucional, de modo que só 
seria insignificante a lesão individual inferior ao salário mínimo vigente, sendo esse 
um critério mais palatável e concreto de insignificância; pois sendo o mínimo que se 
pode pagar a um trabalhador, algo menor que ele se apresentaria constitucionalmente 
insignificante. 

 

 É curioso perceber que há pouquíssima recorrência de tais entendimentos que 

procuram correlacionar o parâmetro da insignificância no descaminho com o valor do salário 

mínimo, aproximando-se do critério usualmente utilizado para aplicação do princípio em 

outros crimes, como o de furto. Entretanto, se refletirmos sobre cada conduta, o descaminho é 

capaz de gerar impacto muito maior, tendo em vista que coloca em perigo a própria política 

econômica do país, atingindo a sociedade como um todo. 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81 TRF-2. Apelação criminal n. 2008.50.01.008276-7. Rel. Des. Abel Gomes. 08 de maio de 2012. Conferir 
também: TRF-2. Recurso em sentido estrito n. 2013.51.01.013441-8. Rel. Des. Abel Gomes. 16 de outubro de 
2013.    
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1.2.3. Valor dos tributos sonegados ou das mercadorias apreendidas? 

  

 As decisões até agora analisadas demonstraram a existência de controvérsias acerca 

de qual parâmetro deve ser adotado para fins de aplicação do princípio da insignificância. 

Ressalto que as referidas decisões tomaram por base o valor do tributo sonegado, de modo 

que, caso não ultrapassasse o limite previsto, a conduta poderia ser considerada atípica, tendo 

em vista a inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado. 

  Há, inclusive, julgados que destacam a forma como deve ser feito o cálculo do 

tributo, como, por exemplo, na apelação n. 00033566020094.01.390082 segundo o qual “[...] 

de se ressaltar que, por expressa previsão do art. 65 da Lei n. 10.833/03, se o tributo fosse 

exigido, representaria somente 50% sobre o valor da mercadoria avaliada.” 

 Por outro lado, em sentido totalmente diverso, encontrei decisões que, em vez de 

considerar o valor do tributo sonegado para averiguar a lesividade da conduta e do prejuízo, 

utilizou-se como base o valor das mercadorias que deram ensejo à sonegação fiscal. Tal 

hipótese foi vislumbrada no julgamento pelo TRF-1 da apelação n. 

000651543.2011.4.01.380283, em que o sujeito foi encontrado na posse de bens avaliados em 

R$38.988,50, sendo-lhe negada a aplicação do princípio da insignificância, visto que o 

referido valor das mercadorias ultrapassa o limite de R$20.000,00, como se infere o seguinte 

trecho: 

  

Com efeito, conforme avaliação realizada pela Receita Federal do Brasil (fls. 
42/47), os bens apreendidos em poder do acusado totalizam o valor de 
R$38.988,50 (trinta e oito mil novecentos e oitenta e oito reais e cinqüenta 
centavos), não se encontrando, pois, caracterizada a hipótese de desinteresse penal 
específico, visto que o valor da mercadoria supera o patamar de R$20.000,00 (vinte 
mil reais) previsto na Portaria n. 75, de 25/03/2012, do Ministério da Fazenda [...]. 
(grifei). 

 

 Note que, considerando o cálculo do tributo com base no artigo 65 da Lei n. 

10.833/03, ou seja, 50% do valor da mercadoria, o que de fato o autor do crime sonegou foi 

R$19.494,25. Tendo em vista que o órgão julgador, ao que parece, adota o parâmetro de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 TRF-1. 4ª Turma. Apelação criminal n. 00033566020094.01.3900. Rel. Des. Pablo Zuniga Dourado. 03 de 
novembro de 2015.  
83 TRF-1. 4ª Turma. Apelação criminal n. 000651543.2011.4.01.3802. Rel. Des. Hilton Queiroz. 01 de março de 
2016. 
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R$20.000,00, caso tivesse decidido conforme a jurisprudência predominante seria possível 

adotar a tese da insignificância, absolvendo o réu por atipicidade da conduta. 

 No âmbito do TRF-3 também encontrei julgado nesse sentido, como, por exemplo, a 

apelação n. 0010299-04.2006.4.03.6112 84  em que as mercadorias apreendidas foram 

avaliadas no valor de R$ 22.532,42, e que, por extrapolar o valor previsto na Portaria n. 

75/2012, manteve-se a condenação do réu. Assim: 

 

O princípio da insignificância, como corolário do princípio da pequenez ofensiva 
inserto no artigo 98, inciso I, da Constituição Federal, estabelece que o Direito 
Penal, pela adequação típica do fato à norma incriminadora, somente intervenha 
nos casos de lesão de certa gravidade, atestando a atipicidade penal nas hipóteses 
de delitos de lesão mínima, que ensejam resultado diminuto. O artigo 20, caput, da 
Lei n.º 10.522/2002, com a redação dada pela Lei n.º 11.033/2004, autoriza o 
arquivamento dos autos da execução fiscal, sem baixa na distribuição, quando o 
valor devido for de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), enquanto que a Portaria MF nº 
75, de 22 de março de 2012, publicada em 26 de março de 2012, em seu artigo 1º, 
determina o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda 
Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais). No caso, as mercadorias foram avaliadas em R$ 22.532,42 (vinte e dois 
mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos) circunstância que 
não autoriza aplicação do princípio da insignificância. (grifei). 

 

 Da mesma forma que na hipótese anterior, caso o tribunal tivesse considerado o 

valor do tributo sonegado, e não o valor dos bens apreendidos, seria possível absolver o réu, 

visto que sua conduta e a lesão decorrente desta poderiam ser consideradas inexpressivas. 

 Em sentido diverso e, revelando o entendimento majoritário, decidiu a 5ª Turma do 

referido TRF-3 no julgamento da apelação n. 0002114-56.2009.4.03.618185 que o parâmetro 

para fins de verificação da insignificância se refere ao valor dos tributos que incidem sobre os 

bens e não sobre estes. Assim, “[...]é preciso consignar que o teto do dispositivo de lei se 

refere ao valor dos tributos que incidem sobre as mercadorias, não dizendo respeito ao valor 

das mercadorias.” No presente caso, o indivíduo importou mercadorias estrangeiras no valor 

de R$ 12.014,00, sem que tivesse recolhido o imposto devido, de modo que é possível 

considerar insignificante a conduta do agente, posto que o valor do tributo sonegado não 

ultrapassa R$10.000,00.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84 TRF-3. 5ª Turma. Apelação criminal n. 0010299-04.2006.4.03.6112. Rel. Des. José Lunardelli. 30 de outubro 
de 2012. 
85 TRF-3. 5ª Turma. Apelação criminal n. 0002114-56.2009.4.03.6181. Rel. Des. Ramza Tartuce. 22 de outubro 
de 2012. TRF-3. 5ª Turma. Apelação criminal n. 0002111-04.2009.4.03.6181. Rel. Des. Ramza Tartuce. 22 de 
outubro de 2012. TRF-3. 1ª Turma. Habeas corpus n. 0027142-37.2012.4.03.0000. Rel. Des. Ramza Tartuce. 16 
de outubro de 2012. 



! 64!

 Perceba, ainda, que além de divergir no que tange à base para verificação da 

insignificância (tributos ou mercadorias), há controvérsia também quanto ao valor utilizado 

como paradigma e que tais divergências se dão no âmbito do mesmo tribunal. Assim, resta 

evidente a completa ausência de tratamento igualitário entre indivíduos que praticaram 

condutas equivalentes, tendo em vista a divergência interpretativa entre os órgãos julgadores. 

 

1.3. Quais critérios devem ser considerados? 

 

 Quando surgiu meu interesse pelo objeto desta pesquisa, eu já conhecia parte das 

discussões que permeavam o assunto e que, para mim, se encerrariam no tocante ao valor 

adotado como parâmetro. Na verdade, fiquei com bastante receio de ter pouco material para 

escrever a dissertação.  

 Entretanto, conforme fui pesquisando e tabelando os dados encontrados, percebi que 

havia muito mais divergências sobre o assunto do que eu imaginava. Assim, reservei os 

próximos tópicos para explicitar as controvérsias acerca dos critérios que devem ser 

considerados quando da aplicação do princípio da insignificância aos delitos de descaminho, 

ou seja, se o magistrado, diante do caso concreto, deve analisar apenas critérios de ordem 

objetiva ou se também critérios de natureza subjetiva também precisam ser sopesados e quais 

seriam esses critérios. 

  

1.3.1. Critérios objetivos ou critérios subjetivos? 

 

 Ao falar que apenas critérios objetivos devem ser analisados para verificar se a 

conduta pode ser – ou não - reputada insignificante, em breve síntese, o que se pretende 

sustentar é que circunstâncias de caráter pessoal do réu não devem ser levadas em 

consideração, devendo o magistrado ater-se tão somente à verificação quanto ao valor que foi 

sonegado. Assim entendeu a 4ª Turma do TRF-1 no julgamento do recurso em sentido estrito 

n. 0002355-59.2012.4.01.360186:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86 TRF-1. 4ª Turma. Recurso em sentido estrito n. 0002355-59.2012.4.01.3601. Rel. Des. Ítalo Fioravanti Sabo 
Mendes. 21 de outubro de 2013. Cf. também TRF-1. 4ª Turma. Recurso em sentido estrito n. 0000904-
96.2012.4.01.3601. Rel. Des. Ítalo Fioravanti Sabo Mendes. 22 de outubro de 2013. 
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Da análise dos autos, deve ser ressaltado que na aplicação, ou não, do princípio da 
insignificância, nos crimes de descaminho, deve ser levado em consideração apenas 
o critério de ordem objetiva, consubstanciado no valor do tributo devido, e não 
critérios de natureza subjetiva, tais como a habitualidade na prática do delito em 
questão. 

 

 Nesse sentido, também decidiu a 1ª Seção do TRF-387, segundo a qual:  

 

A aplicação do princípio da insignificância não encontra óbice na existência de 
outras ações penais ajuizadas em face do réu pelo suposto cometimento de delitos 
congêneres, cujo deslinde é desconhecido, e menos ainda pela suposição de que a 
ré faça do descaminho seu meio de vida, inferência firmada exclusivamente no fato 
de possuir estabelecimento comercial na região da Rua Santa Ifigênia, nesta 
Capital, notoriamente conhecida pela prática desta espécie delitiva. A aplicação de 
tal princípio não deve ser obstada em função das características subjetivas do 
agente, porquanto o postulado trabalha no campo da tipicidade material, cuja 
configuração se afere com base no desvalor da conduta ou do resultado, critérios 
objetivos. 

 

 Importante notar que tais decisões, quando rechaçam a verificação de critérios de 

ordem subjetiva, abrangem não só as qualidades pessoais do suposto autor do crime, como 

também a análise de sua conduta perante a sociedade, especialmente no que tange à existência 

de registros que demonstrem ser um criminoso habitual. Assim, encontrei diversos julgados 

sustentando que a prática reiterada de condutas delituosas não é capaz por si só de afastar a 

aplicação do princípio da insignificância, visto que cada fato deve ser considerado de forma 

isolada. A título de exemplo, destaco trecho extraído da ementa da apelação n. 0000005-

45.2004.4.03.6181, julgada pela 5ª Turma do TRF-388:  

 

Sem embargo de entendimento em sentido contrário, uma vez reconhecida a 
aplicabilidade do princípio da insignificância, este concerne ao fato, não ao agente. 
A circunstância de o agente ter antecedentes ou perpetrar conduta delitiva 
posteriormente ao fato não é elemento apto a tornar relevante ou irrelevante a 
conduta para efeito de tipificação: um contumaz delinqüente, por assim dizer, 
pode eventualmente realizar conduta desprovida de significado penal. Do 
contrário, haveria nítida ofensa ao princípio da presunção da inocência, pois a 
condenação decorre menos do fato cometido e mais do passado do agente. (grifei). 

 

 Segundo tal entendimento, para reconhecer a insignificância de determinado fato, 

não há que se questionar acerca das qualidades pessoais do agente do crime e de sua conduta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 TRF-3. 1ª Seção. Embargos infringentes em apelação criminal n. 0003066-30.2012.4.03.6181. Rel. Des. 
Cotrim Guimarães. 07 de agosto de 2014. 
88 TRF-3. 5ª Turma. Apelação criminal n. 0000005-45.2004.4.03.6181. Rel. Des. André Nekatschalow. 10 de 
março de 2014. 
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perante a sociedade, notadamente porque a análise dessas características diz respeito à 

culpabilidade e não à tipicidade.89 Explico: o princípio da bagatela é reconhecidamente uma 

causa excludente de tipicidade, tendo em vista que, sob um aspecto material, não deve ser 

considerada típica uma conduta que não causa expressiva lesão ou perigo de lesão ao bem 

jurídico tutelado, logo, por se tratar de fato irrelevante para o Direito Penal, não há que se 

falar em crime.  

 Assim, a análise das características pessoais do réu deve realizada somente para fins 

de aplicação da pena, tal como determina o artigo 59 do Código Penal90, compondo o que 

chamamos de culpabilidade. Esta, independente de ser vista como elemento do crime ou mero 

pressuposto de aplicação da pena91, só deve ser verificada após a constatação de que o fato é 

típico e ilícito. Destarte, para quem sustenta tal entendimento, haveria verdadeiro paradoxo 

em deixar de aplicar o princípio da insignificância com base em critérios subjetivos, posto que 

as características pessoais do acusado não são suficientes para determinar se a conduta é típica 

ou não, visto que inseridas no campo da culpabilidade. 

 Corroborando tal posicionamento, decidiu o STF no julgamento do habeas corpus n. 

112.772/PR92: “Ademais, esta Turma tem entendimento no sentido de que as questões 

relativas à pessoa do agente não devem ser levadas em consideração no exame da incidência 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 Partindo-se de um conceito analítico, é possível definir crime a partir de seus elementos, sendo, portanto: fato 
típico, ilícito e culpável. O fato típico, por sua vez, é composto pela conduta, pelo resultado, pelo nexo causal e 
pela tipicidade, podendo esta ser dividida em: tipicidade formal e tipicidade material. A primeira (tipicidade 
formal) é a mera adequação do fato à lei penal, ou seja, é necessário que haja uma previsão legislativa vedando 
tal conduta, ou seja, é necessário que o legislador a reduza a um tipo penal. Entretanto, para haver tipicidade, é 
necessário fazer ainda a análise acerca da tipicidade material, ou seja, não basta que o fato esteja apenas previsto 
na lei, é preciso também que acarrete expressiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Zaffaroni 
defende, ainda, que a tipicidade compõe-se da análise da tipicidade formal em conjunto com a tipicidade 
conglobante, integrando esta o conceito de antinormatividade e tipicidade material. Assim, sustenta o autor que 
haverá tipicidade toda vez que a conduta se adequar a determinado tipo penal, causando expressiva lesão ou 
perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, desde que não haja nenhuma norma permitindo ou fomentando tal ato. 
(ZAFFARONI, 1996). Ultrapassada a análise acerca da tipicidade, adequando-se a conduta à norma, passamos à 
verificação da antijuridicidade ou ilicitude, ou seja, passa-se a verificar se a conduta típica é também ilícita. 
Neste momento será analisado se o indício de antijuridicidade se confirma ou se existe alguma causa de 
justificação capaz de retirar o caráter ilícito do fato. Por fim, passa-se à análise acerca da culpabilidade que, a 
despeito das controvérsias se integra o conceito de crime ou se é mero pressuposto de aplicação da pena, sendo 
possível conceituar como “juízo de reprovação pessoal que se realiza sobre a conduta típica e ilícita praticada 
pelo agente.” (GRECO, 2013, p. 373). 
90  Código Penal. Artigo 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à 
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento 
da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime [...] 
91 A partir de um conceito analítico de crime, que busca conceituá-lo a partir da análise e sistematização de sua 
estrutura, surgem diversas teorias que divergem a respeito de quais seriam os elementos que o compõe. No 
Direito Penal brasileiro prevalece a teoria tripartida, segundo a qual o crime é composto pelo fato típico, ilícito e 
culpável. Entretanto, há posicionamentos diversos, ainda que minoritários, como a corrente bipartida, a qual 
sustenta que a culpabilidade não integra o conceito de crime, sendo este toda ação típica e antijurídica (ilícita), 
de modo que a culpabilidade apresenta-se como mero pressuposto de aplicação da pena. 
92 STF. 2ª Turma. Habeas corpus n. 112.772/PR. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 11 de setembro de 2012. 
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ou não do princípio da insignificância ao caso concreto, por serem atinentes à culpabilidade e 

não à tipicidade.” 

 No mesmo sentido, posicionou-se o STJ: 

 

Logo, constata-se que a decisão agravada se respaldou no fato de que "a existência 
de circunstâncias de caráter pessoal desfavoráveis, tais como o registro de 
processos criminais em andamento, a existência de antecedentes criminais ou 
mesmo eventual reincidência não são óbices, por si só, ao reconhecimento do 
princípio da insignificância". Pois bem. É certo que o princípio da insignificância 
opera diretamente no tipo penal, que na hodierna estrutura funcionalista da teoria 
do crime, leva em consideração, entre outros, o desvalor da conduta e o desvalor do 
resultado. Nesse viés, as condições pessoais do possível autor, tais como 
reincidência, maus antecedentes, comportamento social etc, não são consideradas 
para definir a tipicidade da conduta. Tais elementos serão aferidos, se caso, quando 
da fixação da eventual e futura pena. Entender de forma diversa, data máxima 
vênia, é prestigiar o chamado "Direito Penal do Autor", de todo rechaçado em 
nosso ordenamento, onde uma mesma conduta é considerada criminosa para 
determinados indivíduos e atípica para outros, considerando-se, para tanto, 
elementos subjetivos dos agentes. (AgRg no REsp n. 1.265.032/PR )93 

 

 Entretanto, tal posicionamento não encontra pacífica aceitação jurisprudencial, ou 

seja, os resultados que obtive – e que serão objeto das próximas explanações – refletem uma 

completa falta de consenso entre os tribunais no que tange à necessidade de averiguar ou não 

outros critérios além do valor sonegado. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93 STJ. 5ª Turma. Agravo regimental no recurso especial n. 1.265.032/PR. Rel. Min. Jorge Mussi. 19 de abril de 
2014. 
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 O gráfico acima demonstra, em números absolutos, a quantidade de decisões que 

foram encontradas, de 2012 a 2016, em cada um dos tribunais, em que foram levados em 

consideração apenas critérios objetivos e decisões em que utilizou-se de critérios subjetivos 

para determinar a aplicação ou não do princípio da insignificância. 

 Assim, da mesma forma em que encontrei diversas decisões sustentando pela análise 

apenas de critérios objetivos, não faltaram julgados em sentido diverso, como por exemplo, na 

hipótese da apelação n. 0009472-95.2003.4.03.611294 em que o tribunal deixou claro que 

“Para aplicação do de aplicação do princípio da insignificância, é necessário considerar as 

circunstâncias do delito, tais como a conduta social do agente, a reincidência e a habitualidade 

da conduta imputada, para aferição da sua viabilidade.” 

 O STF no julgamento do habeas corpus n. 120.662/RS95 teceu longas considerações 

acerca do princípio da insignificância como causa excludente da tipicidade, tendo em vista 

que esta abrange não apenas a mera adequação do fato ao tipo penal (tipicidade formal), mas 

compreende também uma análise acerca da lesividade e da antinormatividade da conduta 

(tipicidade conglobante). Entretanto, sustenta que a aplicação do referido princípio depende 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94 TRF-3. 1ª Turma. Apelação criminal n. 0009472-95.2003.4.03.6112. Rel. Des. Paulo Domingues. 07 de maio 
de 2013. 
95 STF. 2ª Turma. Habeas corpus n. 120.662/RS. Rel. Min. Teori Zavascki. 24 de junho de 2014. Cf. também: 
STF. 2ª Turma. Habeas corpus n. 113.411/PR. Rel. Min. Teori Zavascki. 24 de junho de 2014. 
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da verificação quanto ao limite pecuniário e quanto à conduta do agente perante a sociedade, 

de modo que a reiteração na prática delituosa demonstra não se tratar de conduta 

insignificante. 

O que resulta dessas premissas conceituais é que a aferição da insignificância como 
requisito negativo da tipicidade, mormente em se tratando de crimes contra o 
patrimônio, envolve juízo muito mais abrangente que a simples expressão do 
resultado da conduta. Importa, nesse juízo de tipicidade conglobante, de modo 
significativo, investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, que se 
traduz pela ausência de periculosidade social, pela mínima ofensividade e pela falta 
de reprovabilidade, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do 
resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando 
formulou a tipificação legal. Repetindo Zaffaroni, há de se considerar que ‘a 
insignificância só pode surgir à luz da finalidade geral que dá sentido à ordem 
normativa’ (op. cit, p. 489). Essa constatação – de que a insignificância do 
resultado da ação não pode, por si só, afastar a tipicidade - se mostra evidente 
quando se considera que não passaram despercebidas ao legislador as hipóteses de 
irrelevância penal, por ele erigidas como fundamento, não para excluir a tipicidade, 
mas para mitigar a pena ou a persecução penal. Para se afirmar que a 
insignificância pode conduzir à atipicidade, cumpre, portanto, que se vá além da 
irrelevância penal a que se referiu o legislador. É indispensável averiguar o 
significado social da ação, a adequação da conduta do agente em seu sentido social 
amplo, a fim de que se apure se o resultado dessa investigação ampliada é 
compatível ou não com a finalidade perseguida pelo ordenamento penal, ou, em 
outras palavras, se o fato imputado, que é formalmente típico, tem ou não, quando 
examinado no seu contexto social, tem relevância penal. Parece certo concluir, à luz 
dessas premissas, que a relevância penal, em casos dessa natureza, comporta, sim, 
juízo sobre a contumácia da conduta do agente. 

 

 Desse modo, perceba que os tribunais muitas vezes utilizam o mesmo discurso96, 

qual seja o da atipicidade da conduta como fundamento para aplicação do princípio da 

bagatela, entretanto, a forma particularizada de sua interpretação, acarreta em decisões 

díspares mesmo diante de casos concretos semelhantes. Exatamente o que ocorre quando 

analisamos comparativamente o HC 120.662/RS e o supra citado AgRg no REsp 

1.265.032/PR, o primeiro julgado pelo STF e o segundo pelo STJ, ambos decididos na 

primeira metade de 2014, o que demonstra que nem mesmo as mais altas cortes do país 

preocupam-se em uniformizar seu entendimento.  

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96 IÓRIO FILHO (2014, p. 29) ao analisar o comportamento do Supremo Tribunal Federal e o papel da 
jurisprudência constitucional nas hipóteses de intervenção federal, através dos discursos de seus Ministros, 
explica que: “O termo discurso na perspectiva linguística significa um encadeamento de palavras, ou uma 
sequência de frases que seguem determinadas regras e ordens gramaticais no intuito de indicar a outro – a quem 
se fala ou escreve – que lhe pretendemos comunicar/significar alguma coisa. Este conceito pode ser 
compreendido também do ponto de vista da lógica, como a articulação de estruturas gramaticais com a 
finalidade de informar conteúdos coerentes à organização do pensamento.”  
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1.3.2. O que pode ser considerado como habitualidade delitiva? 

 

 Ao analisar os fundamentos das decisões que defendiam a necessidade de considerar 

critérios de natureza subjetiva encontrei mais divergências, não havendo consenso nem ao 

menos quanto ao que pode configurar a habitualidade. Percebi, então, que estava diante de 

outra categoria que, devido à vagueza de sua definição, apresentava-se como mais um fator 

capaz de fomentar a desigualdade jurídica. 

 Uma primeira decisão que me chamou atenção foi proferida no julgamento da 

apelação n. 0000183-93.2007.4.01.380497 em que a 3ª Turma do TRF-1 sustentou que: 

 

Cumpre asseverar, noutro vértice, que esta Terceira Turma, corroborando 
jurisprudência do STJ, tem entendido que a habitualidade criminosa é motivo do 
não-reconhecimento do crime de bagatela (...). Entretanto, não é qualquer 
habitualidade que enseja a vedação, e sim a específica, pois, em tese, o princípio 
da insignificância há de ser aplicado caso a caso sem considerar aspectos pessoais 
ou subjetivos do agente, tais como antecedentes, personalidade e conduta 
social. (...) A constatação de ofensa ao pressuposto do reduzido grau de 
reprovabilidade da conduta no caso do descaminho, pela prática de crime 
idêntico em momento anterior, tem natureza preventiva [...]. (grifei) 

  

 É possível perceber que na referida hipótese o tribunal dividiu o conceito de 

habitualidade, determinando que apenas a específica tenha o condão de afastar a 

insignificância, não devendo ser levados em consideração aspectos pessoais do agente. As 

demais decisões que encontrei em que o tribunal considerava critérios subjetivos, não faziam 

essa distinção, englobando tanto aspectos inerentes às qualidades do sujeito, quanto à 

reiteração de sua conduta, posto que estão intimamente relacionados.98 

 Outra divergência no tocante à habitualidade diz respeito à necessidade ou não de 

haver anterior sentença condenatória transitada em julgado para definir o sujeito como um 

criminoso contumaz (habitual).  

 Encontrei diversos julgados em que o tribunal entendeu que só pode ser afastada a 

aplicação do princípio da insignificância com fundamento na habitualidade da conduta, caso o 

sujeito já tivesse sido anteriormente condenado por sentença irrecorrível, visto que vigora em 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97 TRF-1. 3ª Turma. Apelação criminal n. 0000183-93.2007.4.01.3804. Rel. Des. Ney Bello. 13 de janeiro de 
2015. 
98 Cf. nesse sentido: TRF-3. 1ª Turma. Apelação criminal n. 0005171-08.2007.4.03.6002. Rel. Des. Paulo 
Domingues. 28 de maio de 2013. TRF-3. 1ª Turma. Apelação criminal n. 0008281-90.2004.4.03.6108. Rel. Des. 
Paulo Domingues. 04 de junho de 2013. 
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nosso ordenamento pátrio o princípio da presunção de inocência, sendo um direito individual 

constitucionalmente assegurado, de modo que “ninguém será considerado culpado até o 

trânsito em julgado de sentença penal condenatória”99.  

 Nesse sentido foi o entendimento aplicado pela 11ª Turma do TRF-3 que julgou 

improcedente apelação em que o Ministério Público pugnava pela condenação do réu, 

afastando-se a aplicação da tese da insignificância. O tribunal reconheceu tratar-se de crime 

de bagatela, a despeito de o réu responder a outros processos criminais, visto que “A 

habitualidade criminosa aventada pela acusação não restou comprovada, não sendo suficiente 

para tanto a simples declaração extrajudicial prestada pelo réu, tampouco a existência de 

ações em curso, sem comprovação de trânsito em julgado.”100 

 Por outro lado, em sentido diametralmente oposto, a 11ª Turma do TRF-3101  

determinou o afastamento do princípio da insignificância, posto que 

  

[...] a habitualidade delitiva do réu afasta o requisito do reduzido grau de 
reprovabilidade da sua conduta e, por conseguinte, impede a aplicação do princípio 
da insignificância. Consigne-se que as ações penais e inquéritos policiais em 
curso, ainda que não configurem reincidência, são suficientes para demonstrar 
o alto grau de reprovabilidade da conduta do réu [...]. (grifei). 

 

 

 Importante destacar que a referida decisão foi proferida pelo mesmo órgão que 

julgou o caso anteriormente mencionado em que a 11ª Turma do TRF-3 negou provimento ao 

recurso ministerial que pretendia o afastamento do princípio da insignificância com base na 

habitualidade da conduta. Enquanto neste último acórdão, julgado em setembro de 2014, o 

tribunal rechaçou a possibilidade de aplicar o princípio visto que o réu possuía inquéritos e 

ações penais em curso; naquele, julgado dois meses depois – novembro de 2014 – a turma 

absolveu o réu, expressamente declarando que apenas sentenças com trânsito em julgado são 

capazes de ensejar a habitualidade criminosa, o que não se apresentava no referido caso. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99Constituição Federal de 1988. Art. 5º, inciso LVII. 
100 TRF-3. 11ª Turma. Apelação criminal n. 0008590-65.2010.4.03.6120. Rel. Des. Cecília Mello. 25 de 
novembro de 2014. Cf. também: TRF-1. 4ª Turma. Apelação criminal n. 0000058-54.2009.4.01.3805. Rel. Des. 
Marcus Vinícius Reis Bastos. 16 de outubro de 2012. “Faz-se necessário ainda mencionar, data venia, que a 
circunstância de o acusado eventualmente já ter sido anteriormente processado pela apontada prática do delito 
capitulado no art. 334, do Código Penal não impede a aplicação, na hipótese, do princípio da insignificância.” 
101 TRF-3. 11ª Turma. Apelação criminal n. 0006954-76.2005.4.03.6108. Rel. Des. José Lunardelli. 09 de 
setembro de 2014. 
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 Perceba que estamos diante de hipóteses fáticas equivalentes - sonegação de tributos 

devidos pela entrada de mercadorias no país -, mas as decisões judiciais não guardaram 

qualquer coerência entre si, o que acarreta graves consequências aos jurisdicionados, que 

receberam tratamento jurídico distinto. Enquanto um sujeito que respondia a processos em 

andamento foi condenado, o outro, que se apresentava na mesma situação, foi absolvido, pois 

ora a turma entendeu que seria necessária anterior condenação para ensejar a habitualidade e 

afastar o princípio, ora sustentou que bastava a existência de procedimento administrativo ou 

processo em curso para tal. 

 Ainda no que tange à necessidade ou não de haver sentença condenatória transitada 

em julgado para verificação da habitualidade delitiva, decidiu o STJ no julgamento do AgRg 

no AREsp 505.895/PR102 que não cabe a aplicação do princípio da insignificância à conduta 

do réu, pois, apesar do baixo valor do tributo sonegado (R$1.411,29), possui outras autuações 

pelo mesmo delito, de modo que  

 

a despeito de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, 
inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é 
suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a 
incidência do princípio da insignificância, como se viu nos precedentes acima 
mencionados. (grifei). 

 

 

 A referida decisão também foi proferida em data próxima às decisões supra 

mencionadas, acrescentando, ainda, que até mesmo a existência de autuações de ordem 

administrativa é capaz de ensejar o afastamento do princípio da insignificância por 

caracterizar a reiteração delitiva. 

 Nesse sentido, entendeu também 7ª turma do TRF-4103 que afastou a possibilidade de 

aplicação do princípio da insignificância no caso em que os réus haviam sonegado 

R$3.001,36, mas contra eles pesavam outros procedimentos administrativos, configurando, 

portanto, a habitualidade delituosa. 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102 STJ. 5ª Turma. Agravo regimental no agravo em recurso especial n. 505.895/PR. Rel. Min. Laurita Vaz. 05 
de agosto de 2014. 
103 TRF-4. 7ª Turma. Habeas corpus n. 5014996-75.2014.404.0000. Rel. Des. José Paulo Baltazar Júnior. 22 de 
julho de 2014. Cf. também: TRF-4. 7ª Turma. Habeas corpus n. 5014846-94.2014.404.0000. Rel. Des. José 
Paulo Baltazar Júnior. 22 de julho de 2014.  
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Por outro lado, os elementos de prova demonstram indícios de reiteração delitiva 
por parte dos réus, como destacado na denúncia oferecida pelo MPF: 

“Cumpre destacar que os denunciados são reincidentes na conduta delitiva, tendo 
Eliane incorrido outras três vezes no mesmo delito, ao passo que Pedro, seu esposo, 
já incorreu nessa conduta em outra oportunidade (conforme certidão em anexo), de 
sorte que se trata de casal que faz do descaminho, com finalidades comerciais, um 
meio de vida - já tendo sido flagrados com mercadorias objeto de descaminho em 
camelódromo nesta cidade -, afastando a aplicação do princípio da insignificância, 
a despeito do valor do tributo iludido.” 

Com efeito, consta do procedimento administrativo que os réus possuem 
ocorrências anteriores de apreensão de mercadorias [...] 

No caso, de acordo com as informações contidas nos autos os réus possuem 
registros de outros processos administrativos relativo à apreensão de mercadorias. 

Portanto, havendo elementos indicativos da habitualidade dos réus na prática 
delitiva, a sua conduta não é penalmente irrelevante, apresentando grau de 
reprovabilidade que impede a aplicação do princípio da insignificância. (HC n. 
5014996-75.2014.404.0000). 

  

 Segundo o relator do recurso em sentido estrito n. 0004495-29.2013.4.03.6106104, a 

existência de procedimentos administrativos em face do réu demonstra não se tratar de 

conduta insignificante e “a aplicação da insignificância ou bagatela, mantendo-se a rejeição 

da denúncia, contribuiria sobremodo para a sensação de impunidade e ineficácia do sistema 

jurídico vigente, já que a denunciada reiteradamente voltaria a delinquir, cônscia da 

impunidade de seus atos.” 

 De outro modo, entendeu a 3ª Turma do TRF-1105 que a existência de procedimentos 

administrativos, por si só não impede a aplicação do princípio da bagatela, sendo possível 

apenas rechaçá-lo com base no limite pecuniário e na hipótese de reincidência, tendo em vista 

que vigora a favor do réu o princípio da presunção de inocência. Assim: 

 

Embora o Ministério Público Federal argumente pela inaplicabilidade do princípio 
da insignificância à situação dos autos, pelo fato de recair sobre o acusado outros 
procedimentos administrativos no âmbito da Receita Federal do Brasil, pela prática 
do delito de descaminho, como, por exemplo, o Processo Administrativo 
10540.720275/2011-71 (fl. 18), invoco o Princípio Constitucional da Presunção de 
Inocência para rejeitar tal alegação, tendo em vista a inexistência de reincidência, 
que, eventualmente constatada, justificaria sim, a acolhida da premissa do Parquet. 
No entanto, a só existência de procedimentos administrativos fiscais pela prática de 
descaminho, prevista no art. 334 do Código Penal, não é prova suficiente de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104 TRF-3. 11ª Turma. Recurso em sentido estrito n. 0004495-29.2013.4.03.6106. Rel. Des. José Lunardelli. 26 
de agosto de 2014. 
105 TRF-1. 3ª Turma. Apelação criminal n. 0000664-48.2014.4.01.3307. Rel. Des. Lilian Oliveira da Costa 
Tourinho. 05 de maio de 2015. 
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reiteração criminosa e, portanto, não impede a aplicação do princípio da 
insignificância. (ACR n. 0000664-48.2014.4.01.3307). 

 

 Nesse sentido, destaco, ainda, a decisão proferida pela 1ª Turma do TRF-3106, que 

reconheceu à atipicidade da conduta do réu, afastando as razões do Ministério Público, tendo 

em vista que “observa-se das certidões indicativas de antecedentes criminais [...] que o réu 

não possui nenhum registro de antecedentes em delitos dessa natureza, de maneira que não se 

pode atribuir-lhe a condição de praticar reiteradamente a conduta típica somente com 

fundamento em autuações administrativas sem repercussão na esfera penal.” 

 Ao consultar a jurisprudência do STF me deparei com o julgamento do AgRg no HC 

126.746/PR107 em que a Corte Suprema expressamente se pronunciou no sentido de que a 

existência de procedimentos administrativos só é apta a ensejar o afastamento da tese da 

insignificância – e a consequente atipicidade da conduta – quando o somatório dos valores 

apurados nos referidos procedimentos ultrapassar o limite de R$20.000,00. 

 

Ocorre que para a aferição do requisito objetivo, assim como estabelecido na 
legislação fiscal, o Supremo Tribunal Federal considera a soma dos débitos 
consolidados. [...] 

No caso, observo que as certidões de fls. 46-51 (documento eletrônico nº 3), 
atestam a existência de outros procedimentos instaurados contra o ora agravante 
para apurar a prática de supostos crimes de descaminho. De modo que a existência 
de diversos procedimentos administrativos inviabiliza, em sede de habeas corpus, o 
reconhecimento da atipicidade penal (v.g HC 114.675, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski; e HC 115.331, Rel. Min. Gilmar Mendes). Esse entendimento só é 
afastado nos casos de demonstração inequívoca de que o montante de tributos 
devidos não ultrapassa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que não se 
verifica na hipótese de que se trata. (grifei). 

 

 

 Perceba que, na decisão anterior, proferida pelo TRF-4, não houve qualquer menção 

quanto à necessidade de se apurar os valores que constavam nos autos dos procedimentos 

administrativos os quais por si só já foram suficientes para afastar a possibilidade de aplicação 

do princípio da insignificância. 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106 TRF-3. 1ª Turma. Apelação criminal n. 0005171-08.2007.4.03.6002. Rel. Des. Paulo Domingues. 28 de maio 
de 2013. 
107 STF. 1ª Turma. Agravo regimental no habeas corpus n. 126.746/PR. Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 14 de 
abril de 2015. 
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1.3.3 Conjugando critérios objetivos e critérios subjetivos 

 

 Em muitas decisões que encontrei, o fundamento limitava-se tão somente à questão 

dos valores utilizados como parâmetro para aplicação ou não do princípio da insignificância, 

sem fazer qualquer menção à discussão quanto aos critérios subjetivos.  

 Outras decisões, por sua vez, limitavam-se a afastar ou não a tese da bagatela 

considerando se havia habitualidade na conduta do sujeito, sem adentrar o mérito do limite 

pecuniário. Foi o caso da apelação n. 0007886-23.2008.4.03.6120108, julgada pela 1ª Turma 

do TRF-3 em que o sujeito deixou de pagar R$ 15.445,90 de tributos devidos pela introdução 

de mercadorias no país e foi condenado sob o fundamento de que “há indicação de reiteração 

criminosa [...], a denotar habitualidade na prática do descaminho, de modo que não incide o 

princípio da insignificância, sob pena de estar o Estado estimulando, com esse entendimento, 

a perpetração repetida de práticas criminosas.” Assim, em sua decisão, o tribunal sequer 

mencionou a questão do critério pecuniário. 

 Entretanto, me chamaram ainda mais atenção julgados em que alguns tribunais 

adotaram como fundamento tanto critérios de ordem objetiva como de ordem subjetiva, ou 

seja, foram levados em consideração tanto o valor do tributo sonegado quanto as 

características pessoais do agente e/ou a habitualidade de sua conduta. Assim, apesar de 

serem unânimes ao reconhecer a necessidade de observar critérios subjetivos, tais tribunais 

divergem quanto ao valor que deve ser adotado como parâmetro para que a conduta seja 

insignificante. Parecia que haviam misturado as divergências anteriores e dali resultara ainda 

mais controvérsias. Nesse momento, a planilha na qual tabulei meus dados e que começara 

com apenas duas cores – referentes aos parâmetros de R$10.000,00 e R$20.000,00 -, agora já 

estava multicolorida. 

 Veja, por exemplo, como decidiu a 2ª Turma do TRF-5 no julgamento da apelação 

n. 0000326-74.2013.4.05.8100109:  

Quanto a questão da aplicação do princípio da insignificância ao crime descaminho 
[...] somente é cabível o reconhecimento do delito de bagatela aos débitos tributários 
que não ultrapassem o teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em conformidade com o 
art. 20 da Lei n. 10.522/2002. [...] 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108 TRF-3. 1ª Turma. Apelação criminal n. 0007886-23.2008.4.03.6120. Rel. Des. Hélio Nogueira. 24 de 
novembro de 2015. 
109 TRF-5. 2ª Turma. Apelação criminal n. 0000326-74.2013.4.05.8100. Rel. Des. Paulo Roberto de Oliveira 
Lima. 03 de junho de 2014. 
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A aplicação do princípio tem como fundamento o caráter fragmentário do direito 
penal, afastando da incidência da norma condutas de baixa reprovabilidade. Contudo, 
para a aplicá-lo, tem-se exigido que não se trate de criminoso habitual, pois do 
contrário estar-se-ia legitimando condutas desvirtuadas através da complacência do 
Estado. 

In casu, apesar de constar na Representação Fiscal para Fins Penais que o valor dos 
tributos devidos é de R$ 9.327,81 (fls. 11/12 do apenso), o que autorizaria, em tese, a 
absolvição com base na insignificância, consta também a informação de que, no 
período de 05 (cinco) anos, foram abertos mais 03 (três) processos por apreensão de 
mercadoria contra a empresa do réu, deixando patente a reiteração da conduta 
delitiva.   

  

 No mesmo sentido, vale destacar a decisão da 5ª Turma do STJ no julgamento do 

AgRg no AREsp n. 484.891/PR110: 

 

A decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência da Quinta 
Turma desta Corte, ao afastar o princípio da insignificância no caso dos autos em 
face da existência de outras autuações pela prática da mesma conduta delitiva. 
Assim sendo, subsiste o interesse estatal à repressão do delito de descaminho 
praticado habitualmente pelo Acusado. Ademais, o débito tributário referente às 
mercadorias estrangeiras sem documentação fiscal é de R$ 18.218,23 (dezoito mil 
duzentos e dezoito reais e vinte e três centavos), valor que por si só já afastaria a 
incidência do princípio da insignificância. [...] 

Ressalte-se que, a despeito de não configurar reincidência, a existência de outras 
ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos 
fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, 
afastar a incidência do princípio da insignificância, como se viu nos precedentes 
acima mencionados. (grifei). 

 

 Perceba que em ambos os julgados, os tribunais entenderam que os réus não teriam 

direito à aplicação do princípio da insignificância, devido à habitualidade em sua conduta, 

mas deixaram expresso também seu posicionamento quanto ao parâmetro objetivo. Na 

primeira hipótese, caso não fosse um criminoso habitual, o réu poderia ter sido absolvido, já 

que o valor não ultrapassava o limite de R$10.000,00. Já no segundo caso, o STJ deixou claro 

que independente do critério subjetivo, a ilusão de tributo no valor de R$18.218,23 já 

impediria a aplicação do princípio da bagatela, donde se conclui que também foi adotado o 

parâmetro previsto no artigo 20 da Lei n. 10.522/02. 

 Por outro lado, no julgamento do recurso em sentido estrito n. 0002347-

82.2012.4.01.3601111, a 3ª Turma do TRF-1 sustentou que: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
110 STJ. 5ª Turma. Agravo regimental no agravo em recurso especial n. 484.891/PR. Rel. Min. Laurita Vaz. 18 
de junho de 2014.  
111 TRF-1. 3ª Turma. Recurso em sentido estrito n. 0002347-82.2012.4.01.3601. Rel. Des. Ney Bello. 13 de 
maio de 2014. 
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Outrossim, a portaria MF 75, de 22 de março de 2012, alterou o limite para o 
arquivamento das execuções fiscais, sem baixa na distribuição, de R$10.000,00 
(dez mil reais) para R$20.000 (vinte mil reais). 

No caso, verifica-se do Auto de Infração de fls. 04/07 que as mercadorias 
apreendidas foram avaliadas em R$447,93, sendo suprimido tributo no valor de 
R$223,96. 

Veja-se, pois, que o valor do imposto supostamente devido pelo acusado é inferior 
ao limite de R$20.000,00 (vinte mil reais) que a Fazenda Pública considera 
interessante executar, situação que, em tese, atrai a incidência do princípio da 
insignificância conforme fundamentação alhures. 

Contudo, assiste razão ao Ministério Público Federal quando argumenta pela 
inaplicabilidade do referido princípio à situação dos autos, em que pesa sobre o 
acusado 3 (três) representações emitidas pela Receita Federal do Brasil para fins 
penais, todas pela prática do delito de descaminho. 

Em situações como as tais, deve ser afastado o princípio da insignificância, pois a 
habitualidade criminosa exclui um dos seus pressupostos, qual seja, a ausência de 
reprovabilidade social da conduta. 

 

 Da mesma forma, veja como julgou a 1ª Turma do STF no HC n. 121.383/PR112, em 

que o réu fora denunciado pela prática de descaminho, visto que sonegou impostos no valor 

de R$14.807,88: 

Isso porque, não obstante a expressividade financeira do tributo em tese sonegado 
delituosamente pelo paciente seja inferior ao patamar estipulado no art. 20 da Lei nº 
10.522/02 - atualizado pelas Portarias nºs 75 e 130/12 do Ministério da Fazenda -, 
entendo não ser possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada, 
tendo em vista que as informações fornecidas pela Delegacia da Receita Federal do 
Brasil em Cascavel/PR dão conta de que o ora paciente seria um infrator contumaz 
na modalidade delituosa (Petição/STF nº 15747/14), ainda que, formalmente, não 
se possa reconhecer, na espécie, a existência da reincidência.   

  

 Note como nesses dois últimos acórdãos, apesar do fundamento da condenação 

pautar-se na habitualidade da conduta - tal como nos julgados anteriores – os tribunais 

expressamente mencionaram que consideram o parâmetro de R$20.000,00 para fins de 

aplicação do princípio da insignificância, logo, se não fosse constatada a reiteração delitiva, 

ambos os réus poderiam ter sido absolvidos. 

 É curioso perceber como os dois primeiros acórdãos, proferidos respectivamente 

pelo TRF-5 e pelo STJ, divergem dos dois últimos, julgados pelo TRF-1 e pelo STF, pois, 

apesar de todos considerarem relevante a análise da habitualidade da conduta (critério 

subjetivo), aqueles consideram que o critério objetivo deve ser observado com base no limite 

de R$10.000,00, enquanto esses se basearam no valor de R$20.000,00. E mais, todos os 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112 STF. 1ª Turma. Habeas corpus n. 121.383/PR. Rel. Min. Dias Toffoli. 27 de maio de 2014. 
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quatro acórdãos mencionados foram julgados na mesma época, ou seja, entre maio e junho do 

ano de 2014. 

 Essa falta de consenso não se limita a divergências entre órgãos distintos. Encontrei 

também decisões controversas dentro do mesmo tribunal, como no caso do Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região (TRF-3), em que a 5ª Turma no julgamento da apelação n. 0002733-

72.2008.4.03.6002, afastou a aplicação do princípio da bagatela diante da habitualidade 

delitiva do réu, destacando que considera o limite de R$10.000,00 como critério objetivo por 

rechaçar a alteração pela Portaria n. 75/MF113. Por outro lado, a 1ª Turma do referido tribunal 

ao julgar o recurso em sentido estrito n. 0001302-66.2009.4.03.6002, também afastou a 

aplicação do princípio, visto haver reiteração na conduta do réu, mas destacou expressamente 

que considera o limite de R$20.000,00 como parâmetro para verificação da bagatela.114 

 Ressalto que as referidas decisões foram proferidas no mesmo mês, no mesmo ano, e 

dentro do mesmo tribunal, o que torna ainda mais notória a falta de coerência interpretativa, 

ensejando, assim, decisões particularizadas e tratamento diferenciado a réus que se 

encontravam em similar situação fática. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113 “Está consolidado na Jurisprudência entendimento no sentido de que a falta de interesse da Fazenda Pública 
Federal na execução dos débitos fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, revela a insignificância do potencial 
lesivo dos delitos de caráter eminentemente fiscal que não ultrapassem esse patamar. [...] Por sua vez, entendo 
que a Portaria MF75/2012 não possui o condão de elevar o teto para arquivamento dos executivos fiscais, sem 
baixa na distribuição, até mesmo porque tal patamar foi legalmente fixado, cabendo, portanto, somente à Lei 
revogar tal condição. No caso dos autos, o valor dos tributos não recolhidos é inferior àquele estipulado na Lei 
10.522/02, como bem ressalvado pelo Ilustre Relator. Entretanto, há, nos autos, notícias de que o réu [...] 
desenvolvia a conduta delituosa de forma habitual, o que torna descabida a aplicação do princípio da 
insignificância ao caso em tela.” TRF-3. 5ª Turma. Apelação criminal n. 0002733-72.2008.4.03.6002. Rel. Des. 
Antônio Cedenho. 14 de outubro de 2013. 
114 Cf. trecho da ementa: “2. O artigo 20, caput, da Lei n.º 10.522/2002, com a redação dada pela Lei n.º 
11.033/2004, autoriza o arquivamento dos autos da execução fiscal, sem baixa na distribuição, quando o valor 
devido for de até R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Hodiernamente, a Portaria nº 75 de 22 de março de 2012 do 
Ministério da Fazendo dispõe, em seu primeiro artigo, que a Dívida Ativa da Fazenda Nacional de valor 
consolidado de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não será ajuizada. 4. Os dados probatórios demonstram que o 
valor do crédito tributário perfaz a cifra de R$ 185,15 (cento e oitenta e cinco reais e quinze centavos), razão 
pela qual seria aplicável o princípio da insignificância. Entretanto, permanecendo o réu na prática delitiva do 
descaminho com habitualidade, deixa de ser aplicável o princípio da insignificância, independentemente do valor 
surrupiado aos cofres públicos.” TRF-3. 1ª Turma. Recurso em sentido estrito n. 0001302-66.2009.4.03.6002. 
Rel. Des. José Lunardelli. 22 de outubro de 2013.  
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 A partir do referido gráfico, é possível perceber a quantidade de julgados que foram 

encontrados em cada tribunal adotando parâmetros diferentes, ou seja, nessas hipóteses 

levaram em consideração critérios subjetivos (habitualidade da conduta, personalidade do 

agente, …) e também objetivos, sem, no entanto, serem uniformes quanto ao valor adotado 

como parâmetro. Perceba que o STJ foi o tribunal que mais se aproximou de uma 

uniformidade, pois não foram encontradas decisões que levassem em consideração ambos os 

critérios e tomassem por base o limite de R$20.000,00.115 

 

1.3.4. Soma dos valores na presente ação e na anterior 

  

 Ainda dentro dessa perspectiva de considerar critérios subjetivos e critérios 

objetivos, destaco também hipóteses em que os tribunais, diante da habitualidade delitiva, 

consideraram a necessidade de somar quanto foi sonegado em cada caso, para verificar se 

ultrapassa ou não o limite “permitido”. 

 Explicando melhor, os tribunais entenderam necessário fazer uma análise global da 

conduta do sujeito, considerando todos os fatos enquadrados como descaminho, para somar o 

montante sonegado. Ou seja, se o sujeito já praticou o crime outras vezes, não basta analisar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115 De todo modo, vale lembrar que a pesquisa limitou-se a analisar decisões disponibilizadas no endereço 
eletrônico do STJ, o que não significa que não possa haver julgados em sentido contrário, mas que não foram 
publicados. Assim, as conclusões extraídas tomaram por base apenas os resultados obtidos na pesquisa 
eletrônica. 
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apenas quanto sonegou no presente caso, mas nos outros também.  Assim, se o total 

ultrapassar o valor considerado como parâmetro, a conduta não poderá ser definida como 

insignificante.  

 Além de ser um fundamento que diverge de grande parte dos que foram encontrados 

- os quais consideraram apenas o valor sonegado no caso em análise - há divergência também 

entre quem adota esse entendimento. 

  Veja, por exemplo, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do 

AgRg no REsp n. 1.318.669/PR116: 

    

É que, em casos de "reiteração delitiva", não há como excluir a tipicidade material 
à vista do valor da evasão fiscal de cada apreensão, representação fiscal ou auto de 
infração, considerados isoladamente. 

De fato, em tais hipóteses, há verdadeiro fracionamento da conduta, em que o 
acusado ilude o pagamento de tributo relativo às mercadorias que internaliza 
"um pouco de cada vez", fracionando a sua entrada no país, na tentativa de 
se eximir da obrigação fiscal escorado no permissivo do artigo 20 da Lei 
nº 10.552⁄02, que deu fundamento à construção jurisprudencial acima mencionada, 
e que assim dispõe em sua redação atual: 

Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do 
Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos 
inscritos como Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 
10.000,00 (dez mil reais). 

Dispõem, contudo, os parágrafos 1º e 4º do mesmo dispositivo legal: 

§ 1o Os autos de execução a que se refere este artigo serão reativados quando os 
valores dos débitos ultrapassarem os limites indicados. 

[...] 

§ 4o No caso de reunião de processos contra o mesmo devedor, na forma do 
art. 28 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, para os fins de que trata o 
limite indicado no caput deste artigo, será considerada a soma dos débitos 
consolidados das inscrições reunidas.  

Ao que se tem, a própria norma cuidou de determinar a reativação da execução 
fiscal quando os valores dos débitos ultrapassarem o limite de dez mil 
reais dispondo ainda, que havendo mais de um processo contra o mesmo 
devedor, deve ser considerada a soma dos débitos consolidados para fins do 
limite previsto no caput do artigo. 

Vê-se, pois, que não há extinção do crédito tributário e, por 
conseguinte, desinteresse definitivo na cobrança da dívida pela Administração 
Fazendária. Há, à toda evidência, suspensão da exigibilidade do crédito tributário 
até que seu valor atinja o mínimo legal, quando surge o interesse na execução do 
débito na esfera administrativa e, em consequência, a justa causa para a ação 
penal. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
116 STJ. 6ª Turma. Agravo regimental no recurso especial n. 1.318.669/PR. Rel. Min. Maria Thereza de Assis 
Moura. 24 de setembro de 2013. 
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Do exposto resulta que não há de se afirmar, ab initio, a atipicidade material da 
conduta com base no princípio da insignificância se, em virtude da reiteração, 
houver efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, a ordem tributária, considerada a 
soma dos débitos consolidados nos últimos cinco anos, superior a dez mil reais. 

No presente caso, ao que se tem dos autos, do exame da documentação juntada à 
inicial acusatória, colhe-se que restou devidamente comprovada a existência de 
outros processos administrativo-fiscais contra o mesmo devedora, o que basta à 
demonstração da justa causa para a ação penal porque presentes indícios 
suficientes de autoria e materialidade, cabendo ao órgão acusador comprovar, no 
curso da ação, que a elisão fiscal reiterada ultrapassa o parâmetro tido como 
insignificante. (grifei). 

 

 No mesmo sentido, posicionou-se a 2ª Turma do STF no julgamento do habeas 

corpus n. 115.331/RS117: 

Conforme relatado, a defesa busca a aplicação do princípio da insignificância ao 
crime de descaminho praticado pelo paciente, uma vez que o valor do tributo é 
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com efeito, a jurisprudência desta 
Suprema Corte é no sentido da aplicação do princípio da insignificância nos 
crimes de descaminho quando o valor sonegado não ultrapassar o montante de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do disposto no art. 20 da Lei 
10.522/2002, com a redação dada pela Lei 11.033/2004. [...] 

Todavia, importante observar que, para aplicação do princípio em tela, não se deve 
sopesar somente o valor sonegado. Há, por outro lado, que se analisar a espécie 
perante todo o contexto jurídico, examinando-se um a um os elementos 
caracterizadores da insignificância, na medida em que o valor sonegado é somente 
um dos pressupostos para escorreita aplicação. [...] 

No caso, consta dos autos que o paciente possui 4 outros processos 
administrativo-fiscais pela prática de descaminho, cujo somatório dos tributos 
ultrapassa a quantia de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). (grifei). 

 

 O referido julgado trata de um caso em que o réu havia deixado de pagar tributos 

referentes à entrada de mercadorias no país no valor de R$441,56, mas sua conduta não pode 

ser considerada insignificante - apesar de estar muito aquém do parâmetro estabelecido – pois 

a soma com valores aferidos em procedimentos administrativos se tornava superior ao limite 

permitido.  

 Veja a discrepância dessa decisão: o valor sonegado não chega nem a R$500,00 e o 

réu não respondia a outros processos judiciais, muito menos havia sido condenado 

anteriormente, mas mesmo assim, sua conduta foi considerada relevante para o Direito Penal, 

permitindo ao Estado uma intervenção na esfera de liberdade do indivíduo. Em outros casos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117 STF. 2ª Turma. Habeas corpus n. 115.331/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes. 18 de junho de 2013. 



! 82!

já narrados anteriormente, vários réus foram absolvidos diante da aplicação do princípio da 

bagatela, mesmo tendo sonegado valores mais elevados e por mais de uma vez.118 

  A fundamentação com base na soma dos valores sonegados em todas as condutas 

do agente que se enquadram como descaminho não foi adotada apenas por tribunais 

superiores, mas também por órgãos de segunda instância, como no julgamento da apelação n. 

0004492-16.2009.4.03.6106 pela 2ª Turma do TRF-3119. No caso concreto, o sujeito sonegou 

tributo no valor de R$17.505,00 e poderia ter sido beneficiado pelo princípio da 

insignificância – a Turma adotou o parâmetro de R$20.000,00 – se não fosse pelo fato de que, 

em conduta anterior, deixou de pagar R$8.243,08, de modo que a soma dos referidos valores 

ultrapassa o limite estabelecido pelo Ministério da Fazenda. 

Dentro desse contexto, a alíquota a ser aplicada é de 50% (cinquenta por cento), o 
que faz concluir que os tributos iludidos, no caso, alcançam o importe de R$ 
17.505,00 (dezessete mil quinhentos e cinco reais), valor inferior ao limite 
introduzido pela Portaria MF nº 75. [...] 

Vê-se que, ao denegar a ordem de habeas corpus no caso acima referido, o Excelso 
Pretório sinalizou que é possível deixar de aplicar o princípio da insignificância nos 
casos em que o somatório de valores considerados em diversos processos ultrapasse 
o aludido montante. 

No caso, há notícia de que o acusado já foi preso pelo delito de descaminho e a 
cópia da sentença proferida na Ação Penal nº 2008.70.01.002690-4/PR (fls. 
296/302), na qual o acusado foi beneficiado pela aplicação do princípio da 
insignificância, aponta que, naquela ocasião, os tributos não recolhidos pelo réu 
alcançaram R$ 8.243,08 (oito mil, duzentos e quarenta e três reais e oito centavos). 

Dentro desse contexto, percebe-se que a somatória dos tributos não recolhidos pelo 
réu nas duas ocasiões em que foi preso praticando o delito de descaminho supera o 
limite estabelecido para aplicação do princípio da insignificância. 

Nesse passo, afigura-se correto o decreto condenatório proferido contra o réu. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118 Como, por exemplo, no caso do AgRg no REsp n. 1.417.984/SC julgado pela 6ª Turma do STJ em que o réu 
foi denunciado pelo crime de descaminho por ter sonegado tributos no valor de R$9.375,15, mas a Corte 
entendeu ser insignificante a sua conduta visto não ultrapassar o limite de R$10.000,00, não importando o fato 
do sujeito responder a outras três ações penais pelo mesmo delito. Assim: “A Terceira Seção do Superior 
Tribunal de Justiça entende aplicável o princípio da insignificância no crime de descaminho, quando o débito 
tributário não ultrapassar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), consoante o disposto no art. 20 da Lei 
10.522/2002. Em acréscimo, a existência de ações penais em curso em desfavor do agravado não caracteriza 
reiteração criminosa, consoante remansosa jurisprudência deste Superior Tribunal, in verbis: inquéritos policiais 
ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado, ou mesmo condenações transitadas 
em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou 
personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade 
(AgRg no AREsp n. 220.180/MG, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 17/10/2013). 
Inclusive, mesmo que existisse, in casu, reiteração delitiva, esta não afastaria a aplicação do princípio da 
insignificância, porque a existência de condições pessoais desfavoráveis, tais como maus antecedentes, 
reincidência ou ações penais em curso, não impedem a aplicação do princípio da insignificância (AgRg no Ag 
n. 1.316.517/PR, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 13/12/2010).” STJ. 6ª Turma. Agravo regimental no 
recurso especial n. 1.417.984/SC. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. 26 de novembro de 2013. Perceba também a 
proximidade entre da datas deste julgamento e dos citados no texto. 
119 TRF-3. 2ª Turma. Apelação criminal n. 0004492-16.2009.4.03.6106. Rel. Des. Cecília Mello. 04 de setembro 
de 2012. 
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 Assim, se não tivesse sido adotado o entendimento com base na soma dos valores, o 

réu teria sido absolvido, pois o tribunal adotou o critério de R$20.000,00 como parâmetro.  

 É interessante perceber como esse julgado diverge da maioria das decisões citadas 

nos capítulos anteriores – que adotavam apenas critérios objetivos ou apenas critérios 

subjetivos – e também das que foram apresentadas neste tópico, em que o STJ e o STF 

consideraram a necessidade de avaliar a reiteração delitiva, bem como a soma dos valores 

sonegados em cada delito, não devendo ultrapassar o limite de R$10.000,00. 
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2. AS “CORRENTES DOUTRINÁRIAS” 

 

 Conforme mencionei logo nos primeiros capítulos, antes de iniciar um amplo 

levantamento jurisprudencial, achei relevante consultar a doutrina e verificar como o tema 

estava sendo abordado. 

 Comecei consultando os livros dos autores mais recomendados na faculdade, como 

por exemplo, Fernando Capez, Rogério Greco e Cezar Roberto Bitencourt, entretanto, 

imediatamente pude perceber que não havia consenso em suas falas. Diante disso, resolvi 

fazer uma lista com outros autores que escrevem sobre Direito Penal, no que tange aos crimes 

em espécie, para analisar seu posicionamento sobre o assunto. 

 Consultei o acervo de diversas bibliotecas do Rio de Janeiro - dentre elas a 

Biblioteca do Tribunal de Justiça, a Biblioteca Nacional e a Biblioteca da Escola de 

Magistratura – e consegui reunir uma lista com vinte e seis obras120 mais relevantes121 de 

autores que tratavam especificamente do crime de descaminho. 

 A partir daí fiz uma nova lista, pontuando como cada um encarava a possibilidade de 

aplicação do princípio da insignificância ao referido delito. Reservei, então, este espaço para 

destacar os posicionamentos que melhor refletem a visão doutrinária a que estamos 

acostumados a chamar de “correntes doutrinárias”. 

 Yuri Carneiro (2015, p. 1043-1044), Cristiano Rodrigues (2012, p. 124) e Paulo 

Sumariva (2012, p. 88) destacam a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância 

ao descaminho quando o valor do tributo sonegado não ultrapassar R$10.000,00, conforme 

entendimento da Corte Suprema. 

 Da mesma forma, Guilherme Nucci, em seu Código Penal comentado (NUCCI, 2014, 

p. 2100-2102), ressalta que se aplica o referido princípio ao delito de descaminho, devendo-se 

adotar como paradigma o valor de R$10.000,00, previsto no artigo 20 da Lei n. 10.522/02, de 

acordo com o posicionamento adotado pelo STF e pelo STJ. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120 Cf. RODRIGUES, 2012. SUMARIVA, 2012. COSTA; OLIVEIRA, 2012. SILVA, 2013. CAMPOS, 2013. 
VIANA, 2014. ISHIDA, 2014. PRADO, 2014. CAPEZ; GARCIA, 2014. BITERNCOURT, 2014. MIRABETE; 
FABBRINI, 2014. NUCCI, 2014. MASSON, 2014. JESUS, 2014. CUNHA, 2015. BITENCOURT, 2015. 
CAPEZ, 2015. JESUS, 2015. NUCCI, 2015. COELHO, 2015. QUEIROZ, 2015. GRECO, 2015. MASSON, 
2015. GRECO, 2015a. ESTEFAM; GONÇALVES, 2015. MIRABETE; FABBRINI, 2015. 
121 Adotei apenas obras publicadas a partir de 2012, ano em que entrou em vigor a Portaria n. 75/2012, 
ratificada posteriormente pela Portaria n. 130/2012, responsáveis por elevar o patamar mínimo para as execuções 
fiscais, ensejando novas divergências. 
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 Perceba que os referidos autores encaram o assunto como se fosse pacífico, 

ressaltando ainda que esse é o posicionamento adotado pelas mais altas Cortes do país, 

desconsiderando todas as controvérsias que apresentei nos capítulos anteriores.  

   Bitencourt (2015, p. 280-282), por sua vez, aduz que o Supremo Tribunal Federal 

adotava o parâmetro de R$10.000,00 da Lei n. 10.522/02, entretanto, passou a considerar que 

valores sonegados inferiores a R$20.000,00 levariam à adoção do princípio da insignificância, 

uma vez que o Ministério da Fazenda, ao editar as Portarias n. 75 e 130 de 2012, demonstrou 

desinteresse em executar débitos abaixo desse valor.  

   É curioso notar que o autor ressalta apenas o posicionamento do STF, citando, para 

tanto, dois julgados de 2014, sem fazer qualquer menção acerca da divergência encontradas 

nos outros tribunais, principalmente no STJ, cujas decisões em 2014 foram 

preponderantemente voltadas ao limite de R$10.000,00, conforme o gráfico abaixo. 

 

 

 

   Continuando a pesquisa, encontrei também outros livros que praticamente não 

abordavam o assunto ou que destinavam poucas linhas para tratar do tema, não mencionando 

a questão das controvérsias quanto ao valor adotado como parâmetro. A título de exemplo, é 

possível citar a doutrina de Paulo Queiroz (2015, p. 1364) que, em apenas um parágrafo, 

afirma que se aplica o princípio da insignificância ao descaminho de acordo com o 

entendimento consolidado na jurisprudência quando o valor do tributo não exceder ao 
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montante estabelecido pela Fazenda para cobrança judicial dos débitos tributários.122 Quando 

o autor fala em entendimento consolidado, faz parecer que a jurisprudência é pacífica quanto 

ao assunto e que todos os casos recebem o mesmo tratamento jurídico; entretanto, quando 

analisamos a prática, os dados nos revelam exatamente o oposto, o que demonstra a 

discrepância entre o “mundo dos livros” e o “mundo real”. 

   Ao consultar as obras de Damásio de Jesus (JESUS, 2014a; 2015) percebi que a mais 

recente, ao tratar do crime de descaminho, não fazia qualquer menção à tese da bagatela, a 

despeito de – como visto – ser amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência. 

Analisando a obra anterior, constatei que estava completamente desatualizada, pois cita 

julgados do STJ adotando o parâmetro de R$1.000,00 com base no artigo 1º da Lei n. 

9.469/1997123 – que tratava dos créditos tributários dispensados pela Fazenda, mas que hoje 

encontra disciplina na Lei n. 10.522/2002 -, destacando, ao final, que “atualmente o princípio 

da insignificância vem sendo aplicado a situações em que o valor do tributo devido não 

ultrapassa R$2.500,00” (JESUS, 2014a, p. 1102). Tal valor encontrava-se previsto na redação 

original124 do artigo 20 da Lei n. 10.522/2002, tendo sido alterado pela Lei n. 10.033/2004, 

que atualizou o referido valor para R$10.000,00.125  

   De outro modo, há doutrinadores que deixam evidente a existência de divergências 

sobre o tema. Fernando Capez e Stella Prado (2014, p. 19-20), ao comentar o crime de 

descaminho, destacam que “o princípio da insignificância tem sido aplicado quando o valor 

do tributo não recolhido, [...], mostra-se irrelevante, justificando, até mesmo o desinteresse da 

Administração Pública em sua cobrança”. No que tange à questão do parâmetro pecuniário, 

ressaltam a existências de controvérsias, mas algumas considerações me chamaram bastante 

atenção: de início, os autores afirmam que o STJ considera o limite de R$100,00 e citam 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122 No mesmo sentido, fazendo uma breve abordagem do tema, sem indicar a existência de controvérsias: 
MIRABETE; FABBRINI, 2014, p. 366.  
123 Lei n. 9.469, de 10 de julho de 1997. Art. 1º. “O Advogado-Geral da União e os dirigentes máximos das 
autarquias, das fundações e das empresas públicas federais poderão autorizar a realização de acordos ou 
transações, em juízo, para terminar o litígio, nas causas de valor até R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), a não-
propositura de ações e a não-interposicão de recursos, assim como requerimento de extinção das ações em curso 
ou de desistência dos respectivos recursos judiciais, para cobrança de créditos, atualizados, de valor igual ou 
inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), em que interessadas essas entidades na qualidade de autoras, rés, assistentes 
ou opoentes, nas condições aqui estabelecidas.” 
124 Lei n. 10.522, de 19 de julho de 2002. Art. 20. “Serão arquivados, sem baixa na distribuição, os autos das 
execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).”  
125 Lei n. 11.033, de 21 de dezembro de 2004. Art. 20. “Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante 
requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como 
Dívida Ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado 
igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). (Redação dada pela Lei n 11.033 de 2004).” 
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decisões de 2005 e 2006.126 Veja que o livro é de 2014 e que há muito o STJ não adota esse 

valor – não encontrei nenhuma decisão entre 2012 e 2016 nesse sentido, conforme o gráfico a 

seguir: 

 

 

 

  Além disso, afirma que o STF adota o valor previsto no artigo 20 da Lei n. 

10.522/2002, de modo a considerar insignificantes valores que não extrapolem o limite de 

R$10.000,00, citando, para tanto, julgados de 2008 e 2009.127 Da mesma forma, tal afirmativa 

não retrata a realidade da época em que o livro foi publicado – 2014 -, quando as decisões do 

Supremo passaram a ser, em sua grande maioria, favoráveis ao parâmetro de R$20.000,00.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
126 “O Superior Tribunal de Justiça tem-se valido do montante previsto no art. 18, §10, da Lei n. 10.522/2002 
(R$100,00), que dispõe acerca da extinção do crédito fiscal, rechaçando como parâmetro o caput do art. 20 do 
mesmo Diploma Legal, com a redação dada pela Lei n. 11.033/2004, por referir-se este ao não ajuizamento da 
ação de execução ou arquivamento sem baixa na distribuição, e não à extinção do crédito. Nesse sentido: STJ, 
HC 47.944/PR, 5ª T., Rel. Min. Gilson Dipp, j. 04-04-2006; STJ, HC 32.576/RS, 6ª T., Rel. Min. Hamilton 
Carvalhido, j. 13-09-2005.” (CAPEZ; GARCIA, 2014, p. 19-20). 
127 “O Supremo Tribunal Federal já considerou que falta justa causa para a ação penal por crime de descaminho 
quando a quantia sonegada não ultrapassar o valor previsto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, o qual determina o 
arquivamento das execuções fiscais, sem baixa na distribuição, se os débitos inscritos como dívida ativa da 
União forem iguais ou inferiores a R$10.000,00 (valor modificado pela Lei n. 10.033/2004) (STF, HC 
96374/PR, 2ª T. , Rel. Min. Ellen Gracie, j. 31-3-2009) [...] (STF, HC 93482/PR, 2ª T., Rel. Min. Celso de 
Mello, j. 7-10-2008). (CAPEZ; GARCIA, 2014, p. 19-20).  
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 Tal parâmetro de R$20.000,00 foi encontrado de forma bastante recorrente nas 

decisões do STF, a partir da publicação da Portaria n. 75 de 2012, que determinou a referida 

alteração. 

  

 

 

   André Estefam e Victor Gonçalves (2015, p. 127-128) destacam que cabe a aplicação 

do princípio sempre que o valor sonegado não ultrapassar R$20.000,00 , sendo este, portanto, 

o entendimento do STF. Observa, ainda, que há decisão do STJ em sentido diverso, 
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rechaçando a elevação do patamar legal por meio de portaria, devendo, então, ser mantido o 

critério de R$10.000,00 do artigo 20 da Lei n. 10.522/02. 

   Rogério Sanches (2015a, p. 790) e Cleber Masson (2015, p. 778) também destacam a 

existência de controvérsia no que tange ao paradigma para aplicação da insignificância, 

notadamente entre o STF e o STJ, cujos posicionamentos variam entre R$10.000,00 e 

R$20.000,00. Masson aduz, ainda, que seu entendimento pessoal destoa de ambos os 

patamares e que deveria ser adotado o parâmetro de R$100,00 do artigo 18 da Lei n. 

10.522/2002, pois trata da extinção do débito tributário e mais se aproxima dos valores 

utilizados para considerar a insignificância em crimes contra o patrimônio, como o furto. 

(MASSON, 2015, p. 778). 

   A doutrina de Rogério Greco (2015, p. 568-570) também deixa expressa a existência 

de controvérsias e registra sua crítica no que tange à discrepância entre os parâmetros para 

aplicação da insignificância no crime de descaminho e nos crimes patrimoniais. Ressalta, 

ainda, outra questão que enseja grande divergência doutrinária e jurisprudencial: a reiteração 

delitiva como fato impeditivo para o reconhecimento da insignificância da conduta. (GRECO, 

2015, p. 571). 

   Explicando o assunto, Masson (2015, p. 778) destaca que “No descaminho, será 

inviável o reconhecimento da criminalidade de bagatela quando, embora não ultrapassado o 

valor limite, o agente seja contumaz fraudador de tributos, ainda que em pequenas 

quantias.”128 

 É interessante notar que, assim como a jurisprudência, a doutrina também é bastante 

divergente no que tange à aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho. 

Em diversas obras percebi que os autores limitavam-se a destacar seu posicionamento e 

utilizar julgados que pudessem legitimá-lo – mesmo que esse entendimento não fosse mais 

aplicado na prática, por estar superado. Por outro lado, havia manuais que apontavam 

decisões controversas, entretanto, não faziam qualquer crítica quanto às graves consequências 

que tal prática pode acarretar, fazendo parecer ser algo “próprio” e “natural”129 de nosso 

sistema jurídico, com o qual devemos nos acostumar. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
128 No mesmo sentido, é possível citar: CUNHA, 2015, p. 838; e, CAPEZ; GARCIA, 2014, p. 20. 
129 É justamente o fenômeno da naturalização que impede o Direito de se autoavaliar e se autoperceber enquanto 
objeto de pesquisa. Nesse sentido, a importância da explicitação e da descrição dos rituais judiciários é 
fundamental, pois este exercício, de olhar para si mesmo e se questionar, é exatamente o que permite estranhar o 
que, num primeiro momento, parece tão natural, mas que, visto de outra perspectiva, não é nada tão óbvio ou 
natural assim.” (KANT DE LIMA; LUPETTI BAPTISTA, 2010, p. 15) 
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 Dentre todas as obras consultadas, apenas uma se preocupou efetivamente em ressaltar 

as divergências quando da concreta aplicação do princípio da insignificância e criticar essa 

postura dos tribunais. Vale, por isso, destacar a referida crítica de Luiz Regis Prado (2014, p. 

1020-1021), para quem a ausência de previsão normativa específica e a falta de consenso na 

aplicação do princípio da insignificância acarretam em verdadeira insegurança jurídica, 

conforme aduz: 

 

Entretanto, é de se destacar que, como o tipo penal não esclarece um valor para a aplicação 
do princípio da insignificância ao delito de descaminho, os tribunais vêm atrelando suas 
decisões a parâmetros díspares fixados pela oscilante política fiscal e econômica de 
governo [...]. Essa postura tem gerado decisões aleatórias e contraditórias, sem nenhum 
critério técnico-científico penal. [...] Como lamentavelmente não há tal previsão legal, 
tem-se que a utilização de referências (em geral, extrapenais) as mais variadas, com 
flagrante violação do princípio da segurança jurídica, basilar em um Estado 
democrático de Direito. (grifei) 

  

 Julguei relevante fazer essas considerações, pois explicitar o comportamento 

doutrinário, permite enxergar que nem sempre o que está escrito nos manuais reflete a forma 

como determinada questão é aplicada na prática. Apesar de haver autores que deixam clara a 

existência de controvérsias, outros se limitam a expor o posicionamento que julgam mais 

relevante ou mais acertado, sem tecer uma linha ou comentário acerca das divergências e, 

menos ainda, se preocupam em criticá-las. Até mesmo dentre aqueles que destacam os 

diversos posicionamentos adotados, o fazem com certa naturalidade, sem ressaltar o problema 

da desigualdade e da insegurança jurídica que ocorre quando critérios distintos são utilizados 

para solucionar os mesmos casos.130 

 Esse foi o principal motivo que me levou a fazer uma pesquisa sobre como está 

sendo aplicado na prática o princípio da insignificância às condutas que se enquadram no 

delito de descaminho. Ou seja, meu objetivo não é defender esse ou aquele posicionamento – 

tampouco criar um novo -, mas explicitar o comportamento dos órgãos competentes para 

julgar a matéria e, demonstrar as consequências que essa postura pode acarretar.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
130 Kant de Lima e Lupetti Baptista (2014, p. 6) ao criticar a forma de construção do conhecimento jurídico, 
ressaltam que: “Trata-se de um campo que não dialoga com quem o descreve, somente com quem o reproduz de 
forma ideal. Até porque a sua descrição empírica nunca equivalerá à sua idealização abstrata, e este campo, 
como já dito, prefere ignorar e/ou descartar os fatos, sob pena de rejeitá-los todos por não corresponderem às 
suas projeções idealizadas. Ao fazer isso, como num passe de mágica, o campo se torna ideal, pois ele próprio 
obscurece os problemas e as dificuldades do mundo empírico, tornando-as invisíveis, logo, aparentemente, e 
para todos os efeitos lógicos, inexistentes.” 
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CAPÍTULO III – REFLEXÕES SOBRE A PESQUISA 

 

1. DECISÕES DESIGUAIS À LUZ DA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO 

JURÍDICO 

 

 Conforme abordei em capítulos anteriores, o princípio da insignificância foi cunhado 

com a intenção de ser um instrumento de política criminal, propondo a melhoria da prestação 

jurisdicional – diminuição do número de demandas, pois o Judiciário só deve ocupar-se de 

casos de extrema relevância -, além de se apresentar como um limitador à intervenção do 

Estado na esfera de liberdade individual, evitando, assim, arbitrariedades. 

 Entretanto, os dados obtidos a partir do levantamento e análise de decisões judiciais 

proferidas ao longo de quatro anos demonstraram um comportamento dos tribunais, que 

refletem outra realidade. Quando os magistrados concretizam a tese da insignificância o 

fazem sem observar critérios e parâmetros uniformes e previamente estabelecidos. Assim, o 

que vemos na prática é cada julgador aplicando o princípio de acordo com seu próprio 

entendimento e, mesmo ciente de que casos similares já foram julgados de outra forma, 

persistem em decidir da maneira como julgam ser a mais correta, ainda que destoe de decisões 

anteriores. 

 Veja, por exemplo, o voto do Ministro Dias Toffoli, relator no julgamento do habeas 

corpus n. 115.869/RS131, em que se pleiteava a aplicação do princípio da insignificância ao 

agente que supostamente praticou crime de descaminho, sonegando tributos no valor de 

R$513,46: 

Ressalto que não desconheço a existência de precedentes desta Corte segundo os 
quais não há que se ponderar o aspecto subjetivo para a configuração do postulado 
da insignificância, pautado que seria em circunstâncias objetivas do caso concreto 
(HC no 102.080/MS, Segunda Turma, DJe de 25/10/10; e RE no 536.486/RS, 
Segunda Turma, DJe de 19/9/08, ambos de relatoria da Ministra Ellen Gracie).  

Contudo, filio-me ao entendimento de que “o princípio da insignificância não 
pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas 
para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo 
direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto” (HC no 102.088/RS, Primeira 
Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/5/10).  

Com essas considerações, pelo meu voto, denego a ordem. (grifei). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131 STF. 1ª Turma. Habeas corpus n. 115.869/RS. Rel. Min. Dias Toffoli. 09 de abril de 2013. 
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 No referido caso, o Ministro expressamente afirmou saber que casos anteriores já 

foram julgados em sentido oposto - ou seja, permitindo a aplicação do princípio da 

insignificância mesmo já tendo o sujeito praticado a conduta outras vezes -, mas preferiu 

adotar o posicionamento que mais lhe pareceu adequado e que também já foi utilizado para 

julgar caso semelhante. 

É curioso notar que poucos meses antes o STF, ao julgar situação similar em que o 

sujeito fora denunciado pelo crime de descaminho por sonegar tributo no valor de 

R$1.105,81, decidiu pelo trancamento da ação penal, tendo em vista tratar-se de conduta 

bagatelar e “[...] que as questões relativas à pessoa do agente não devem ser levadas em 

consideração no exame da incidência ou não do princípio da insignificância ao caso concreto, 

por serem atinentes à culpabilidade e não à tipicidade.” 132  Assim, comparando-se os 

exemplos, podemos perceber que nesse o sujeito foi absolvido porque o tribunal considerou 

sua conduta insignificante, tomando por base apenas o valor do tributo sonegado, enquanto 

naquele, o indivíduo que foi denunciado pelo mesmo crime, não pode ser beneficiado pela 

tese da bagatela, tendo em vista já possuir autuações fiscais anteriores, demonstrando assim, a 

relevância de sua conduta – mesmo tendo deixado de pagar tributo em valor muito inferior ao 

outro. 

 Além disso, muitas vezes, os magistrados aduzem em seus fundamentos que estão 

adotando entendimento pacífico na jurisprudência, fazendo parecer que não há controvérsias 

quanto ao tema, como no voto do Ministro Marco Aurélio Belizze no julgamento do recurso 

especial n. 1.409.973/SP que afastou o princípio da insignificância, pois “[...] é pacífico nos 

Tribunais Superiores o entendimento no sentido de não ser possível a aplicação do 

mencionado benefício nos casos de reiteração.”133  

 Entretanto, a pesquisa jurisprudencial revelou que não há entendimento pacífico 

como salientou o eminente julgador. Prova disso – além de todos os casos já citados - foi a 

decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior que, julgando o mesmo crime, 

considerou insignificante a conduta do réu refutando a alegação do Ministério Público de que 

havia registro de outras ocorrências delitivas, o que impediria a aplicação do princípio. Nas 

palavras do Ministro relator134:  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
132 STF. 2ª Turma. Habeas corpus n. 112.772/PR. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 11 de setembro de 2012. 
133 STJ. 5ª turma. Recurso especial n. 1.409.973/SP. Rel. Min. Marco Aurélio Belizze. 19 de novembro de 2013. 
134 STJ. 6ª Turma. Agravo regimental no recurso especial n. 1.417.984/SC. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. 26 
de novembro de 2013. 
!
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Inclusive, mesmo que existisse, in casu, reiteração delitiva, esta não afastaria a 
aplicação do princípio da insignificância, porque a existência de condições pessoais 
desfavoráveis, tais como maus antecedentes, reincidência ou ações penais em curso, 
não impedem a aplicação do princípio da insignificância. 

  

 Chama atenção o fato de que ambas as decisões foram proferidas pelas turmas do 

STJ com espaço de tempo de dias entre uma e outra, visto que a primeira foi julgada em 19 de 

novembro de 2013 e a segunda em 26 de novembro de 2013. Dessa forma, apesar do discurso 

do relator afirmar que a questão é pacífica, a pesquisa demonstra que, na prática, o que ocorre 

são decisões particularizadas, sem coerência, e não raras as vezes, discrepantes entre si. 

 Como já ressaltei anteriormente, o que despertou meu interesse por essa pesquisa foi 

a existência de decisões judiciais divergentes para solucionar hipóteses fáticas que apresentam 

equivalência entre si. Não se trata de uma questão nova; na verdade já perdi as contas de 

quantas vezes vi meus clientes e de outros colegas receberem soluções díspares mesmo 

enquadrando-se em casos idênticos. 

 O problema é que, antes de ingressar no mestrado, eu não me questionava e não 

refletia acerca dessas práticas. Sabia que algo estava errado, mas não sabia o que era e 

acabava deixando de lado quando outras questões se apresentavam mais urgentes. 

 Desde a faculdade somos apresentados a inúmeros posicionamentos sobre os mais 

diversos assuntos e ensinados que qualquer pergunta no Direito deve ser respondida com 

“depende”, isso porque tudo é passível de interpretação e como todo processo interpretativo 

demanda uma carga de subjetivismo, várias soluções podem ser dadas para o mesmo caso.  

 Assim, ao longo dos cinco anos de graduação acabamos nos acostumando com esse 

tipo de raciocínio, inclusive porque nas provas, os alunos são obrigados a discorrer sobre 

todas as “correntes” que lhes foram apresentadas, notadamente quando se propõem a prestar 

concursos públicos. A prática da advocacia em nada difere, pois devemos conhecer o máximo 

possível de entendimentos para utilizar a favor de nossos clientes e, de preferência, procurar 

saber como pensa esse ou aquele julgador para “calcular” quais são as possibilidades de 

vitória daquele a quem se está representando. 

 Somente após ter contato com pessoas e com textos que estavam preocupados em 

explicitar a forma como o Direito funciona na prática, pude entender que de fato aquilo que 

me incomodava fazia sentido e que poderia ser objeto de pesquisa. E, mais, o que me impedia 
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de questionar e refletir sobre o problema era a própria maneira como eu havia sido ensinada a 

pensar o Direito, ou seja, a minha formação jurídica era o que mantinha a venda em meus 

olhos. 

 O pano de fundo sobre o qual se coloca o meu trabalho é a questão da lógica do 

contraditório, que não deve ser confundida com o princípio do contraditório. Este, com 

previsão expressa no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988135, em linhas 

gerais, assegura aos litigantes (partes do processo) que possam se manifestar e apresentar suas 

razões antes que o magistrado prolate a decisão final. Assim, aduz Paulo Rangel (2014, p. 17) 

que “A instrução contraditória é inerente ao próprio direito de defesa, pois não se concebe um 

processo legal, buscando a verdade processual dos fatos, sem que se dê ao acusado a 

oportunidade de desdizer as afirmações feitas pelo Ministério Público em sua peça exordial.” 

Ademais, o princípio não é apenas um “dizer” e “contradizer” (RANGEL, 2014, p. 17), mas 

relaciona-se também o tratamento isonômico no processo, a paridade de armas, de modo que 

as partes devem ter iguais oportunidades de manifestação e tratamento, devendo o juiz zelar 

pelo equilíbrio processual136.  

 Por outro lado, a lógica do contraditório não está relacionada às garantias 

processuais das partes. Trata-se de uma estrutura construída a partir de exercícios realizados 

na tradicional Escola de Bologna, que consistiam em disputas de oratória – contradicta - entre 

alunos do curso de Direito até que se decidisse com quem estava a razão. Assim, travava-se 

uma disputa contínua de argumentação entre os participantes, que só tinha fim quando a 

autoridade determinava quem havia vencido, sem que com isso tivesse se formado um 

consenso sobre a matéria. (AMORIM, 2006; IÓRIO FILHO; DUARTE, 2015). 

 A formação do conhecimento jurídico brasileiro traz características próprias dessa 

lógica, que não busca a construção de um saber pautado no consenso. Na verdade, o que 

temos é uma eterna disputa na doutrina para saber quem está com a razão. Assim, Berman 

(2006) destaca que o saber jurídico não deve ser considerado como um saber científico, mas 

sim como um saber dogmático, posto que construído através de interpretação que pessoas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
135 O princípio do contraditório encontra previsão expressa também na Convenção Americana sobre os Direitos 
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), em seu artigo 8º: “Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as 
devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, 
estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na 
determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.”  
136 Nesse sentido, exemplifica Rangel (2014, p. 18): “A nomeação de um defensor técnico ao réu visa 
exatamente garantir o equilíbrio na relação jurídico-processual, onde as partes (autor e réu) ficam no mesmo pé 
de igualdade, mantendo uma perfeita harmonia entre os bens jurídicos que irão se justapor (e não contrapor): 
direito do Estado de punir e proteção dos direitos e garantias do acusado.” (grifos do autor) 
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legitimadas do campo realizam sobre a lei – logo, não há o que Bourdieu (1968, p. 142) 

chama de “consenso no dissenso”. 

 Quando saímos do âmbito puramente teórico e passamos a uma análise prática do 

Direito, é possível perceber que essa lógica também se opera quando da aplicação concreta da 

lei. A construção do raciocínio jurídico pautado em contradições se reflete em nível 

jurisprudencial, o que restou comprovado pela presente pesquisa. Os dados mostraram que 

pessoas que haviam praticado a mesma conduta receberam solução jurídica distinta, pois cada 

magistrado interpreta e aplica o princípio da insignificância de acordo com os parâmetros que 

julga mais correto. Curioso notar que em diversas hipóteses a pesquisa revelou divergências 

dentro do mesmo tribunal, de modo que cada uma de suas turmas apresentava entendimento 

diverso sobre a matéria, demonstrando exatamente o que chamamos de “loteria judicial”. 

 Apesar da diferença existente entre as categorias “princípio do contraditório” e 

“lógica do contraditório”, é possível perceber uma relação entre ambos, visto que um dos 

fatores que legitima tantas controvérsias é que a existência desses “diálogos” assegura uma 

ordem democrática. Na verdade essa disputa que se dá no campo jurídico137 para saber quem 

detém o monopólio interpretativo fomenta ainda mais dissensos e conflitos sociais138, tendo 

em vista, notadamente, a impossibilidade de internalização das normas jurídicas pelos 

jurisdicionados, que não conseguem prever como se dará a interpretação e concretização da 

lei diante do caso concreto. DaMatta (1981, p. 48-49) assevera a necessidade de haver regras 

e normas de maneira explícita para que os membros da sociedade possam com elas se 

identificar e escolher conscientemente como agir, compondo o que o autor chama de 

“tradição”. Nesse sentido: 

A consciência de regras e normas  é, pois, uma forma de presença social, sempre 
dada num dialogar, com posições bem marcadas pelo grupo. Quando eu tenho 
consciência de que devo escrever ou dar minha opinião sobre determinado assunto, 
estou sempre realizando a ação depois de um diálogo com a minha consciência. E 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
137 A respeito dessa visão do campo jurídico como um espaço de disputas, assevera Bourdieu (1989, p. 212) que: 
“O campo jurídico é o lugar de concorrência pelo monopólio do direito de dizer o direito, quer dizer, a boa 
distribuição (nomos) ou a boa ordem, no qual se defrontam agentes investidos de competência ao mesmo tempo 
social e técnica que consiste essencialmente na capacidade reconhecida de interpretar (de maneira mais ou 
menos livre ou autorizada) um corpus de textos que consagram a visão legítima, justa, do mundo social. É com 
esta condição que se podem dar as razões quer da autonomia relativa do direito, quer do efeito propriamente 
simbólico de desconhecimento, que resulta da ilusão da sua autonomia absoluta em relação às pressões 
externas.” 
138 A respeito dessa lógica que constitui o campo jurídico: “A lógica do contraditório, então, quando confundida 
com o princípio do contraditório leva a crença de que as discussões jurídicas brasileiras e, como tal, as do Poder 
Judiciário, sejam democráticas, tolerantes e construtoras de verdades, pois, se estaria dando oportunidades iguais 
de todos que estivessem participando da ação comunicativa falar. Porém, esta lógica é responsável por 
naturalizar a (des)igualdade, já que todos os posicionamentos jurídicos são possíveis, admissíveis e disputam 
“vencer” em um jogo que é do juiz (autorreferencialidade).” (IÓRIO FILHO; DUARTE, 2014, p. 9) 
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minha consciência é um armazém de paradigmas e regras de ação, todas colocadas 
ali pelo meu grupo e minha biografia neste grupo. [...] Como consequência disto, a 
tradição viva e a consciência social subentendem responsabilidade. E 
responsabilidade significa excluir possibilidades e isso diz respeito a formas de 
escolhas entre muitos modos de pensar, perceber, classificar, ordenar e praticar uma 
ação sobre o real. Uma tradição viva é, pois, um conjunto de escolhas que 
necessariamente excluem formas de realizar tarefas e de classificar o mundo. [...] 
Ter tradição significa, por tudo isso, mais do que viver ordenadamente certas regras 
plenamente estabelecidas. Significa, isso sim, vivenciar as regras de modo 
consciente (e responsável), colocando-as dentro de uma forma qualquer de 
temporalidade. (DAMATTA, 1981, p. 48-49) 

 

 Assim, enquanto a doutrina e a jurisprudência concorrem para saber com quem está 

a razão ao aplicar o princípio da insignificância às condutas típicas de descaminho, o que não 

se percebe é que toda a teoria que respalda o sistema jurídico penal está sendo 

desconsiderada. Logo no início da contextualização do tema, tratei dos princípios basilares do 

Direito Penal que estavam relacionados com a tese da bagatela, e dentre eles, o primeiro a ser 

citado foi o princípio da legalidade, que, considerando suas vertentes, propõe a existência de 

um sistema que imponha limites claros à atuação dos jurisdicionados e à intervenção do 

Estado. Entretanto, ao fazer uma análise empírica, é possível constatar que existe um abismo 

entre a teoria e a prática, pois quando o cidadão não sabe o que esperar do Estado no exercício 

do poder jurisdicional, fica sujeito a todo tipo de arbítrio por parte deste.139   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139 Esse descompasso entre a teoria e a prática no âmbito criminal também foi verificado por ALMEIDA (2011; 
2014) que, ao analisar o instituto da transação penal, criado como um mecanismo cuja finalidade era a promoção 
e o diálogo entre o jurisdicionado e o Estado, na verdade, quando concretizado adquire caráter impositivo e 
obrigatório. A exemplo disso, a autora destaca a imposição de penas alternativas não previstas em lei, como a 
doação de sangue. “Desta forma, nos casos examinados, os princípios constitucionais, especialmente, o da 
legalidade e da anterioridade da lei penal, na prática, apresentam um caráter meramente retórico, em vista da 
prevalência do argumento de quem tinha o poder de dizer o direito.” (ALMEIDA, 2014, p. 55). 
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2. A REALIDADE QUE DESIGUALA E TRAZ INSEGURANÇA 

  
A preocupação com a garantia da igualdade há muito se apresenta em nosso sistema 

jurídico. Desde a primeira Constituição Republicana de 1891, já se podia perceber a 

relevância da questão, como expressamente previa o §2º de seu artigo 72: “Todos são iguaes 

perante a lei. A Republica não admitte privilegios de nascimento, desconhece fóros de 

nobreza, e extingue as ordens honoríficas existentes e todas as suas prerogativas e regalias, 

bem como os titulos nobiliarchicos e de conselho.”140 

 O direito ao tratamento igualitário ganhou destaque também na atual Carta de 1988, 

que traz em seu preâmbulo a instituição de um Estado que assegure “ [...] o exercício dos 

direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos [...]”. Dessa forma, o princípio da igualdade apresenta-se como fundamento que 

deve nortear a elaboração e aplicação das demais normas jurídicas, encontrando, ademais, 

expressa previsão no caput do artigo 5º da CRFB/88, segundo o qual “Todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza [...]”. 

 Tal postulado deu ensejo à distinção entre igualdade na lei, dirigida ao legislador, 

que está proibido de utilizar-se da lei para diferenciar aqueles que se encontram em situação 

equivalente e, igualdade perante a lei, destinada ao intérprete, que deverá concretizar as 

normas jurídicas de forma equânime em casos idênticos ou semelhantes. (MENDES; 

COELHO; BRANCO, 2008). 

 Luiz Guilherme Marinoni (2012) ao tratar do assunto ressalta que a doutrina 

brasileira, em geral, preocupa-se com a questão da igualdade em duas vertentes: a igualdade 

no processo – refere-se a aspectos internos do processo, no que tange à “paridade de armas”, 

de modo que o juiz deve assegurar o equilíbrio entre as partes, conferindo-lhes igual 

tratamento – e a igualdade ao processo – sendo esta a igualdade de acesso à jurisdição, 

materializada, por exemplo, na criação dos juizados especiais. Destaca, ainda, que apesar de 

receber menor atenção da doutrina, não faz sentido falar em participação adequada no 

processo e acesso à justiça, se não houver o que o autor chama de igualdade diante das 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
140 Art. 72, §2º, Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891. A referida Carta, que teve 
grande influência do liberalismo norte-americano, trouxe um elenco de direitos fundamentais que marcavam a 
nova ordem republicana ao abolir privilégios de nascimento, foros de nobreza e ordens honoríficas, de caráter 
tipicamente monárquico. 
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decisões judiciais, tendo em vista ser por meio dessas que o Judiciário concretiza a vontade da 

lei. 

 Assim, apesar de haver intrínseca relação entre essas diversas acepções do princípio 

da igualdade, a presente pesquisa teve por objetivo explicitar o comportamento dos tribunais a 

fim de verificar se o mesmo tratamento jurídico está sendo conferido a casos semelhantes, ou 

seja, se indivíduos em hipóteses fáticas equivalentes estão recebendo soluções díspares.  

Portanto, o que se pretendeu analisar é se a igualdade jurídica existe na prática ou se apresenta 

caráter meramente retórico. 

 Nesse contexto, é importante lembrar que a garantia da igualdade é capaz de conferir 

a segurança que o Estado deve preservar em todas as relações jurídicas e sociais, 

proporcionando aos indivíduos confiança e previsibilidade. Dessa forma, ao desempenhar a 

atividade jurisdicional, o magistrado deve buscar a máxima coerência e hegemonia na 

interpretação e aplicação concreta das leis141, sendo certo que a falta de critérios razoáveis no 

processo decisório acarreta a insegurança na administração da justiça.142  

 Corroborando tal entendimento, Marinoni (2012, p. 5) aduz que: 

 

Vendo-se a decisão como fruto do sistema judicial e não como mera prestação 
atribuída a um juiz – singularmente considerado –, torna-se inevitável constatar que 
a racionalidade da decisão está ancorada no sistema e não apenas no discurso do juiz 
que a proferiu. Assim, por exemplo, não há racionalidade na decisão ordinária que 
atribui à lei federal interpretação distinta da que lhe foi dada pelo órgão jurisdicional 
incumbido pela Constituição Federal de uniformizar tal interpretação, zelando pela 
unidade do direito federal. A irracionalidade é ainda mais indisfarçável na decisão 
que se distancia de decisão anterior, proferida pelo mesmo órgão jurisdicional em 
caso similar, ou melhor, em caso que exigiu a apreciação de questão jurídica que o 
órgão prolator da decisão já definira.   

  

 No livro Interpreting Precedents, adverte Bankowski et. al. (1997, p. 481-482) que o 

Direito manteria uma uniformidade apenas formal se, por ventura, pudesse variar de acordo 

com o caso. Anotam os juristas que a uniformidade da lei é um componente essencial para o 

tratamento igualitário de casos substancialmente similares, isto é, de casos que se qualificam 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141 A decisão judicial deve ser fruto de um sistema de distribuição de justiça coerente e uniforme, ou seja, o 
magistrado, diante do caso concreto, deve analisar decisões que já foram proferidas em hipóteses semelhantes, 
notadamente pelos tribunais superiores, evitando, assim, julgamentos demasiadamente individualizados, que 
fazem valer a qualquer custo a vontade do julgador.  
142 “É a insopitável necessidade de poder assentar-se sobre algo reconhecido como estável, ou relativamente 
estável, o que permite vislumbrar com alguma previsibilidade o futuro; é ela, pois, que enseja projetar e iniciar 
consequentemente – e não aleatoriamente, ao mero sabor do acaso -, comportamentos cujos frutos são esperáveis 
a médio e longo prazo.” (MELLO, 2008, p. 124).!
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como similares a partir de uma determinada e estável interpretação.143 Assim, a segurança 

jurídica pressupõe a observância de um sistema igualitário e coerente, no qual a interpretação 

e aplicação concreta das normas ocorra de maneira unívoca, tendo em vista que “um dos 

propósitos do Direito é proporcionar estabilidade e continuidade”. (BERMAN, 2006, p. 27). 

 No âmbito criminal, os postulados da igualdade e da segurança jurídica apresentam 

relevância ainda maior, uma vez que os indivíduos devem ter certeza sobre os limites de sua 

atuação e quais as possíveis consequências de seus atos. Tal concepção encontra fundamento 

nos princípio basilares do Direito Penal que, sob um aspecto contemporâneo, rege-se pela 

máxima garantia dos direitos fundamentais, evitando a intervenção desnecessária do Estado 

na esfera de liberdade individual.  

 Essa visão garantista de um Estado Democrático de Direito, notadamente constituído 

após a Constituição Federal de 1988, respalda-se na doutrina de Luigi Ferrajoli (2002), 

segundo o qual o Estado deve respeitar e garantir a efetividade dos direitos individuais, 

apenas podendo violá-los em casos de extrema necessidade, desde que haja expressa previsão 

legal. Assim, a teoria do garantismo penal pressupõe a máxima observância dos direitos 

constitucionalmente assegurados, visando diminuir o poder punitivo estatal e ampliar a 

liberdade de atuação dos indivíduos. 

 Apesar do esforço doutrinário em tentar construir um sistema jurídico que privilegie 

os cidadãos e seus direitos, ao analisar a prática percebemos que muitos de seus institutos e 

princípios não cumprem a função a que se destinam. A presente pesquisa, tomando por base o 

princípio da insignificância, demonstrou diversas hipóteses fáticas que, apesar de guardarem 

grande semelhança entre si, receberam solução jurídica distinta. Como podemos falar em 

igualdade quando vemos pessoas que foram denunciadas pela prática do mesmo crime ora 

serem condenadas, ora serem absolvidas?  

 O que mais me surpreendeu na análise dos dados foi perceber que esse problema não 

é pontual – restrito a apenas um órgão -, mas sim estrutural, uma vez que houve recorrência 

de decisões díspares em todos os tribunais objetos de investigação. Pior, essa falta de 

uniformidade interpretativa também apareceu no âmbito dos tribunais superiores, como é 

possível perceber ao comparar dois habeas corpus julgados pelo STF. No primeiro, habeas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
143 No original: “This would be a sham if the law were subject to varying interpretation from case to case, for it 
would only be nominally the same law that applied to different cases with essentially similar features among 
themselves. Thus uniformity of law is an essential part of equality of treatment of essentially similar cases, that 
is, cases which qualify as similar under a given (and stable) interpretation of the law.” (BANKOWSKI, et. al., 
1997, p. 481-482). 
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corpus n. 112.772/PR144, a 2ª Turma sustentou ser possível a aplicação do princípio da 

insignificância, tendo em vista que o sujeito sonegara apenas R$1.105,81 - valor inferior ao 

patamar de R$10.000,00 -, não devendo ser levados em consideração aspectos de natureza 

subjetiva, como a reiteração delitiva, sendo este o entendimento da Turma. Assim: 

 

Ora, na situação sob exame, a soma dos tributos não recolhidos perfaz um total 
muito aquém do valor estabelecido para o arquivamento dos autos das execuções 
fiscais, razão pela qual se revela aplicável o princípio da insignificância.  

Por outro lado, embora a decisão impugnada faça referência à reiteração da 
conduta, as certidões de antecedentes criminais do paciente, enviadas pelo juízo 
processante, demonstram que não se trata de criminoso habitual.  

Ademais, esta Turma tem entendimento no sentido de que as questões 
relativas à pessoa do agente não devem ser levadas em consideração no exame 
da incidência ou não do princípio da insignificância ao caso concreto, por 
serem atinentes à culpabilidade e não à tipicidade.  (grifei). 

 

 Em sentido contrário, no segundo caso, habeas corpus n. 112.597/PR145, a 2ª Turma 

rejeitou a tese da bagatela, pois, apesar de o sujeito ter deixado de pagar tributos no valor de 

R$1.960,37 – valor inexpressivo, diante do limite de R$10.000,00 -, a existência de processos 

administrativos contra o réu fizeram com que a sua conduta deixasse de ser insignificante: 

 

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

 

O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar 
constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, 
isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. 

Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando 
constantes, devido à sua reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e 
devem se submeter ao direito penal. (grifei). 

 

 O que chama atenção, como em outros casos já mencionados, é que as referidas 

decisões, completamente contraditórias entre si, foram proferidas pelo mesmo órgão – 2ª 

Turma do STF – e com um interstício temporal de apenas sete dias – o primeiro foi julgado 

em 11 de setembro de 2012 e o segundo, em 18 de setembro de 2012. E, ainda, no primeiro 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
144 STF. 2ª Turma. Habeas corpus n. 112.772/PR. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 11 de setembro de 2012. 
145 STF. 2ª Turma. Habeas corpus n. 112.597/PR. Rel. Min. Cármen Lúcia. 18 de setembro de 2012.  
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habeas corpus o relator ainda ressalvou em seu voto que aquele é o entendimento da Turma, o 

que na verdade não passou de mero argumento de autoridade para legitimar seu 

posicionamento, visto que aquele mesmo órgão também apresentava posicionamento diverso. 

 Esse foi apenas mais um exemplo do que a pesquisa revelou, ou seja, todos os dados 

que foram apresentados ao longo do trabalho demonstram que o dia-dia dos nossos tribunais 

não dialoga com as construções doutrinárias que pretendem a instituição de um sistema 

jurídico voltado a garantir tratamento igualitário e segurança jurídica aos cidadãos. 

 Em alguns julgados encontrados na pesquisa, foi possível perceber discursos 

voltados para a necessidade de o Direito “emitir solução uniforme para relações jurídicas 

iguais”146, devendo ser observadas decisões já proferidas em casos anteriores, tendo em vista 

que 

é dever do magistrado primar pela coerência do ordenamento jurídico e zelar pela 
respeitabilidade e pela credibilidade do Poder Judiciário. Não lhe cabe impor à parte 
um obstáculo, a superar por meio de recurso, simplesmente para tentar impor sua 
opinião pessoal, sendo mister o respeito aos precedentes – mormente os indicados 
pelos tribunais superiores –, meio indispensável para conferir unidade sistêmica ao 
direito pátrio e, por conseguinte, conferir estabilidade e segurança jurídica ao 
ordenamento jurídico.147  

 

 Entretanto, analisando todos os resultados obtidos, tais discursos não se apresentam 

como regra em nossa prática judiciária, na qual os magistrados em vez de primarem pela 

uniformidade interpretativa, optam por filiar-se a uma ou outra corrente, mantendo a lógica do 

contraditório tão arraigada em nossa cultura jurídica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
146 STJ. 5ª Turma. Recurso especial n. 1.406.450/PR. Rel. Min. Newton Trisotto. 26 de junho de 2015.  
147 STJ. 6ª Turma. Agravo regimental no recurso especial n. 1.538.760/SP. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. 04 
de fevereiro de 2016. 
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3. REFLEXOS DE UMA SOCIEDADE DESIGUAL 

 

 Como vimos ao longo do presente trabalho, a dogmática contemporânea propugna a 

construção do Direito Penal instituído sob um viés principiológico que assegure igualmente a 

todos os indivíduos ampla liberdade de atuação, que só poderá ser restringida quando 

extremamente necessário para garantir a ordem social. 

 Dentre os diversos postulados que citei como base do sistema jurídico-penal, optei 

por tomar como objeto de investigação o princípio da insignificância ou bagatela, a fim de 

verificar como se dava sua aplicação na prática, tendo em vista que a ausência de expressa 

previsão legal de seu conceito e parâmetros, apresenta-se como fator que facilita o surgimento 

das mais diversas interpretações. 

 Os resultados obtidos por meio do levantamento jurisprudencial, permitiram 

demonstrar que, de fato, não há igualdade e segurança jurídica quando da concretização do 

referido princípio, já que casos idênticos receberam tratamento diferente, pois cada órgão 

aplica o entendimento que julga ser mais acertado, muitas vezes, sem se preocupar com 

decisões anteriormente proferidas. Desse modo, foi possível perceber o abismo existente entre 

o discurso doutrinário, que coloca o postulado da insignificância como um mecanismo 

garantidor dos direitos individuais, e o dia-dia forense, onde os tribunais aproveitam-se de sua 

abertura interpretativa para fomentar as disputas pelo monopólio do Direito, reforçando as 

relações de hierarquia existentes em nossa sociedade. 

 Nesse sentido, LUPETTI BAPTISTA e KANT DE LIMA (2010, p.11) asseveram 

que: 

 

O que se verifica é que a dogmática acaba por exercer esse papel de reproduzir 
simbolicamente imagens idealizadas, por mais que a realidade não se pareça com 
elas. Ao fazê-lo, obscurece, com uma cortina de fumaça, relações de hierarquia, de 
poder, de desigualdade, que estão internalizadas na sociedade, queiram os juristas ou 
não. 

  

 Ao explicitar as práticas, questionar e refletir sobre elas, nos permitimos enxergar os 

implícitos que estão por trás de algo que nos parece natural, ou seja, ao pensarmos ou 

falarmos que essas atitudes dos tribunais em proferir decisões diferentes para casos similares 

ou idênticos são normais em nosso sistema jurídico, contribuímos para a manutenção de uma 
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lógica excludente e para “o agravamento de patologias que marcam as nossas relações 

sociais.” (SARMENTO, 2009, p. 16). 

 Nossa tradição jurídica pautada na lógica do contraditório, presente tanto na doutrina 

como na jurisprudência, faz com que seja necessária a manifestação de uma autoridade – o 

magistrado – para por fim às infinitas argumentações, vinculando, assim, a função 

jurisdicional a uma relação de poder, tendo em vista que o julgador, ao decidir, interpreta e 

aplica as normas jurídicas como entende mais correto e tal decisão deverá ser 

obrigatoriamente cumprida. Essa posição de supremacia do juiz para dizer o Direito no caso 

concreto, bem como sua centralidade em relação ao sistema processual – 

autorreferencialidade (IÓRIO FILHO; DUARTE, 2011; 2014) -, faz com que possa decidir de 

acordo com a sua “livre convicção”, bastando que respeite a exigência formal de 

fundamentação, sem que se sinta compelido a interpretar e aplicar as normas de maneira 

equânime e universal. 

 Essa prática revela traços característicos de uma sociedade hierarquizada que não se 

coaduna com os ideias republicanos e com a instituição de um Estado Democrático de Direito 

na forma como preconizado pela Constituição Federal de 1988, pois “funciona muito mais 

como um mecanismo de cristalização de diferenças sociais, mantendo a hiper-inclusão de uns, 

ao preço da exclusão de outros.” (SARMENTO, 2009, p. 17). As normas jurídicas, 

notadamente de Direito Penal, devem ser compreendidas pelos jurisdicionados para que 

conheçam os limites e as consequências de sua atuação e, com isso, possam direcionar o seu 

comportamento. Quando, diante da falta de uniformidade interpretativa, os indivíduos não 

conseguem prever como as normas serão aplicadas diante do caso concreto, ficam sujeitos aos 

arbítrios dos magistrados e, por conseguinte, do Estado. 

 Sarmento, ao tratar da flexibilidade interpretativa dos princípios, especialmente com 

o advento do neoconstitucionalismo148, identificou que as características de nossa sociedade 

legitimam tais práticas que fomentam as desigualdades já existentes. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
148  Sobre o neoconstitucionalismo, Barroso (2005, p. 52) aduz que “O novo direito constitucional ou 
neoconstitucionalismo desenvolveu-se na Europa, ao longo da segunda metade do século XX, e, no Brasil, após 
a Constituição de 1988. O ambiente filosófico em que floresceu foi o do pós-positivismo, tendo como principais 
mudanças de paradigma, no plano teórico, o reconhecimento de força normativa à Constituição, a expansão da 
jurisdição constitucional e a elaboração das diferentes categorias da nova interpretação constitucional. Fruto 
desse processo, a constitucionalização do Direito importa na irradiação dos valores abrigados nos princípios e 
regras da Constituição por todo o ordenamento jurídico, notadamente por via da jurisdição constitucional, em 
seus diferentes níveis. Dela resulta a aplicabilidade direta da Constituição a diversas situações, a 
inconstitucionalidade das normas incompatíveis com a Carta Constitucional e, sobretudo, a interpretação das 
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A tendência atual de invocação frouxa e não fundamentada de princípios colide com 
a lógica do Estado Democrático de Direito, pois amplia as chances de arbítrio 
judicial, gera insegurança jurídica e atropela a divisão funcional de poderes, que tem 
no ideário democrático um dos seus fundamentos - a noção básica de que as 
decisões sobre o que os cidadãos e o Estado podem e não podem fazer devem ser 
tomadas preferencialmente por quem represente o povo e seja por ele escolhido. E 
há na sociedade brasileira traços que tornam ainda mais perigosa esta tendência à 
frouxidão e emotividade na metodologia jurídica. Nossa cultura caracteriza-se 
muito mais pelo "jeitinho" e pelo patrimonialismo o que pela valorização do 
cumprimento impessoal de regras. O brasileiro - já dizia Sérgio Buarque de 
Holanda é o "homem cordial", que tende a antepor a lógica privada do compadrio e 
da simpatia à racionalidade objetiva das leis. Esta singularidade das nossas relações 
sociais não atua de forma neutra em relação a todos os cidadãos. Ela implica na 
adoção de posturas estatais em geral muito benevolentes em relação aos donos do 
poder e seus apanigüados, e de posições muito mais duras dirigidas aos grupos 
excluídos e marginalizados. Uns poucos acabam pairando acima das leis, que não os 
alcançam para limitar a sua conduta ou sancionar os seus desvios, enquanto outros 
permanecem abaixo dela, sendo atingidos apenas pelo braço punitivo do Estado, 
pois a violação rotineira dos seus direitos é naturalizada, tornando-se invisível. 
(SARMENTO, 2009, p. 16). 

 
 A instituição de um Estado republicano, onde todos devem ser tratados como iguais 

perante a lei, em tese, serve como uma forma de neutralizar ou amenizar as desigualdades 

oriundas de uma ordem capitalista de mercado, que desiguala de acordo com as oportunidades 

e condições  econômicas, constituindo a metáfora do paralelepípedo cunhada por Kant de 

Lima (2004, p. 57), “em que os diferentes estratos sociais se encontram em permanente 

mobilidade e cada indivíduo/elemento tem sua própria trajetória, uma vez que a base e o topo 

dessa figura têm a mesma superfície.” Trata-se de um sistema em que a ordem social se 

mantém por meio do consenso e da universalidade das regras, que são aplicadas de forma 

unívoca sobre todos os membros da sociedade, permitindo-lhes facilmente internalizar 

normas de convivência, prevenindo, assim, o surgimento de conflitos. 

 

A principal estratégia de controle social é a prevenção dos conflitos pelo controle 
disciplinar dos indivíduos, que devem ser capazes de internalizar valores e regras 
apropriados à convivência social em público, embora com respeito a seus modos de 
vida particulares. (KANT DE LIMA, 2004, p. 57). 

 

Entretanto, quando nos deparamos com a realidade brasileira, em que é comum 

encontrar decisões judiciais completamente díspares e controversas entre si, percebemos que 

o discurso da igualdade perante a lei, não passa de mera construção retórica, que mantém a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
normas infraconstitucionais conforme a Constituição, circunstância que irá conformar-lhes o sentido e o 
alcance.” 
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supremacia daqueles que detém o poder interpretativo sobre aqueles que estão a mercê da 

loteria judicial. Assim, essa prática de construção e aplicação do Direito pautada no dissenso, 

sobre a qual o poder de afirmar o conteúdo da normas jurídicas concentra-se nas mãos dos 

magistrados, representa uma sociedade que, metaforicamente, Kant de Lima (2004, p. 57) 

chamou de piramidal, em que “As diferenças não exprimem igualdade formal, mas 

desigualdade formal, própria da lógica da complementaridade, em que cada um tem o seu 

lugar previamente definido na estrutura social.” Nesse sistema, não se pretende a 

internalização das regras pelos membros que compõem a sociedade, pois sua aplicação 

particularizada, sempre sujeita à interpretação pela autoridade judicial, alimenta a lógica da 

hierarquia.149 

A estratégia de controle social na forma piramidal é repressiva, visando manter o 
status quo ante a qualquer preço, sob pena de desmoronar toda a estrutura social. 
Portanto, não se pretende que os componentes da sociedade internalizem as regras, 
mas a hierarquia, pois sua aplicação não será nunca universal, mas hierarquizada, o 
que explica porque as regras são aplicadas desigualmente aos membros da 
sociedade. (KANT DE LIMA, 2004, p. 57). 

 

Vê-se, então, que as percepções de DaMatta (1997; 1998; 2003) acerca da sociedade 

brasileira, onde predominam valores hierárquicos e aristocráticos, continuam enraizadas em 

nossa cultura jurídica e a cada dia se confirmam por meio dos implícitos por traz das decisões 

desiguais, as quais contribuem, ainda, para perpetuar a confusão entre “indivíduo” e 

“pessoa”150. Apenas por meio de um olhar voltado para a realidade é possível explicitar como 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
149 A naturalização dessas práticas conduz à ideia de “poder simbólico” e “violência simbólica” cunhada por 
Bourdieu (1989) como instrumentos de dominação que legitimam as relações hierárquicas por meio de estruturas 
de comportamento e pensamento sem que seja necessário aplicar a violência física. Assim: “A cultura dominante 
contribui para a integração real da classe dominante (assegurando uma comunicação imediata entre todos os seus 
membros e distinguindo-os das outras classes); para a integração fictícia da sociedade no seu conjunto, portanto, 
à desmobilização (falsa consciência) das classes dominantes; para a legitimação da ordem estabelecida por meio 
do estabelecimento das distinções (hierarquias) e para a legitimação dessas distinções. Este efeito ideológico, 
produ-lo a cultura dominante dissimulando a função de divisão na comunicação; a cultura que une (intermediário 
de comunicação) é também a cultura que separa (instrumento de distinção) e que legitima as distinções 
compelindo todas as culturas (designadas como subculturas) a definirem-se pela sua distância em relação à 
cultura dominante. [...] É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de conhecimento 
que os sistemas simbólicos cumprem a sua função política de instrumentos de imposição ou de legitimação da 
dominação, que contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobre outra (violência simbólica) dando o 
reforço da sua própria força às relações de força que as fundamentam e contribuindo assim, segundo a expressão 
de Weber, para a domesticação dos dominados. As diferentes classes e fracções  de classes estão envolvidas 
numa luta propriamente simbólica para imporem a definição do mundo social mais conforme aos seus interesses, 
e imporem o campo das tomadas de posições ideológicas reproduzindo em forma transfigurada o campo das 
posições sociais [As tomadas de posição ideológica dos dominantes são estratégias de reprodução que tendem  a 
reforçar dentro da classe e fora da classe a crença na legitimidade da dominação de classe].” (BOURDIEU, 
1989, p. 10-11, grifos do autor). Acerca da ideia de dominação por meio da naturalização do discurso e das 
práticas, cf. DUARTE, 2006, IÓRIO FILHO, 2014 e KANT DE LIMA, 2004.    
150 Sobre a distinção entre as categorias “indivíduo” e “pessoa” DaMatta (1997, p.236-237) explica que: “No 
Brasil, assim, o indivíduo entra em cena todas as vezes em que estamos diante da autoridade impessoal que 
representa a lei universalizante, a ser aplicada para todos. É, já vimos, quando usamos o ‘sabe com quem está 
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se legitimam tais práticas e como se mantém as relações de hierarquia e poder em uma 

sociedade que se diz pautada sob princípios republicanos e democráticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
falando?’ ou formas mais sutis e brandas de revelar nossa ‘verdadeira’ identidade social. Não mais como 
cidadãos da República, iguais perante a lei, mas como pessoas da sociedade, relacionadas essencialmente com 
certas personalidades e situadas acima da lei. Desenvolvendo ao longo dos anos essa maneira de hierarquizar e 
manter as hierarquias do mundo social, criamos os despachantes ou padrinhos para baixo, esses mediadores que 
fazem as intermediações entre a pessoa e o aparelho de Estado quando se deseja obter um documento como o 
passaporte ou a nova placa do automóvel. [...] no sistema social brasileiro, então, a lei universalizante e 
igualitária é utilizada frequentemente para servir como elemento fundamental de sujeição e diferenciação 
política e social. Em outras palavras, as leis só se aplicam aos indivíduos e nunca às pessoas; ou, melhor ainda, 
receber a letra fria e dura da lei é tornar-se imediatamente um indivíduo. Poder personalizar a lei é sinal de que é 
uma pessoa.” 



! 107!

CONCLUSÃO 

 

  Ao tratar da aplicação do princípio da insignificância nas hipóteses de descaminho, 

objetivei explicitar as práticas dos tribunais, a fim de verificar como ocorre a concretização de 

um postulado que a doutrina considera como instrumento de política criminal e de garantia de 

direitos individuais. 

 O  referido princípio, em conjunto com outros a ele relacionados, tem a intenção de 

orientar o sistema jurídico-penal no sentido de intervir na esfera de liberdade dos cidadãos 

apenas quando extremamente necessário, de modo que condutas inexpressivas, cuja lesão ao 

bem tutelado seja irrelevante, não deve sujeitar-se ao Direito Penal. Desse modo, seu foco 

deve ser mantido apenas sob casos mais graves, que de fato apresentem risco à ordem social, 

tendo como consequência lógica, a redução do número de demandas judiciais e a melhoria da 

prestação jurisdicional.   

 Conforme explicitei logo no início desta dissertação, meu interesse em analisar 

como se opera o Direito na prática surgiu a partir da socialização com textos construídos por 

pesquisadores de outras áreas, como a antropologia e a sociologia, que me permitiram 

questionar e relativizar o que, para mim, se apresentava como algo natural, próprio do campo. 

Essa interdisciplinaridade apresentou uma série de obstáculos que tive de enfrentar para 

realizar o presente trabalho, começando pela maneira de enxergar o Direito, passando pela 

escrita e pelo aprendizado de novas categorias. Como a ciência jurídica é muito fechada em si 

mesma, não estamos acostumados a recorrer a outras ciências para pensar as nossas questões, 

o que torna ainda mais difícil manter uma estreita relação. 

 Quando iniciei o trabalho, já tinha ciência de algumas controvérsias que permeavam 

o assunto, mas não fazia ideia da extensão do problema e de seus reflexos na sociedade. Para 

realizar tal investigação, foi necessário um amplo levantamento jurisprudencial, que me 

permitisse obter um resultado significativo de julgados sobre os quais eu pudesse realizar uma 

pesquisa qualitativa e quantitativa. 

 Encerrada a consulta jurisprudencial e tabulados os resultados, pude perceber a 

existência de diversos decisões judiciais que apresentavam fundamentos completamente 

díspares para solucionar hipóteses fáticas equivalentes. Constatei, também, que essa prática 

ocorre não apenas no interior de um único tribunal, mas de todos aqueles que foram objeto de 
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pesquisa, demonstrando que o problema encontra-se presente no sistema judiciário em uma 

perspectiva global. 

 Assim, os dados obtidos confirmaram minha hipótese inicial no sentido de que não 

há igualdade e segurança jurídica quando da materialização do princípio da insignificância ao 

delito de descaminho, tendo em vista a falta de critérios e parâmetros consensualmente 

construídos e universalmente aplicados. 

 A problemática que deu ensejo a presente dissertação reside no fato de que, a 

despeito de estarmos formalmente regidos por uma ordem republicana e democrática, a 

realidade demonstra que a cultura jurídica brasileira rege-se pela lógica do contraditório, onde 

há verdadeira disputa pelo monopólio do Direito, que não se opera sob uma lógica de 

formação de consensos.  

 Além disso, a centralização do processo na figura do magistrado, que se coloca 

como autoridade interpretativa, fomenta o sistema de uma sociedade piramidal, que não busca 

a universalização e internalização das normas pelos indivíduos, a fim de manter uma estrutura 

hierárquica em que cada um ocupa seu lugar na estratificação social.  

 Desse modo, a presente pesquisa demonstrou que a cultura jurídica brasileira se 

opera por uma lógica pautada no dissenso, reproduzindo as desigualdades existentes em nossa 

sociedade, o que conduz a situações de instabilidade e insegurança, tendo em vista a ausência 

de previsibilidade quando da concretização do Direito. 
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