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RESUMO

O princípio da insignificância vem sendo largamente utilizado no Direito Penal brasileiro possuindo lastro na doutrina moderna, que deixou de 
considerar no conceito de tipicidade a subsunção do fato à norma. Desse modo, abriu espaço para um juízo de valor, consistente na relevância da 
lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Sob esta ótica surge, o conceito de tipicidade material, admitindo-se a 
aplicação do princípio da insignificância, considerando-se a infração como mera bagatela, daí a denominação de ou crime de "bagatela", como 
forma de excluir a tipicidade material da conduta tida como irrisória ou irrelevante. Para a antiga tipicidade formal a conduta do agente que 
subtraia uma simples caneta esferográfica configura uma conduta relevante, e portanto, intolerável para o convívio social. A jurisprudência pátria 
aos poucos passou a se utilizar do princípio da insignificância como form de exclusão da tipicidade material da conduta de fatos de pouca ou 
nenhuma relevância na seara penal. O Supremo Tribunal Federal vem adotando critérios para a aferição em cada caso para a possibilidade de 
aplicação do princípio. Para os defensores da insignificância não deverá ser aplicado o direito penal pela irrelevância da lesão ao bem jurídico, o 
que significa que a conduta perpetrada pelo agente torna-se atípica, afastando assim, o primeiro elemento, da configuração da conduta 
penalmente reprovável, o fato típico, logo não deverá ser aplicada ao agente qualquer sanção. Seguindo a mesma linha de pensamento adotada 
pela moderna teoria do direito penal, surge, agora, outro importante princípio para nortear a aplicação do direito penal, qual seja, o da 
insignificância imprópria ou da bagatela imprópria, que aos poucos vem ganhando adeptos na doutrina e jurisprudência, tendo como um de seus 
precursores no Brasil, o jurista Luiz Flávio Gomes.  A bagatela imprópria, embora ainda muito criticada, tem sido utilizada até mesmo pelo 
Supremo Tribunal Federal . Forçoso reconhecer, no entanto, que a aplicação da insignificância imprópria é mais restritiva. A lógica de sua 
aplicação parte do prisma da "desnecessidade" da aplicação do direito penal em determinado caso. Assim, para os defensores da bagatela 
imprópria, embora havendo a presença dos elementos estruturais que compõem a infração penal, quais sejam o fato típico, ilícito e culpável, a 
aplicação da pena no caso concreto torna-se desnecessária. É o que denominamos de "Justiça do Caso Concreto", onde seguindo  linha de 
pensamento do jurista alemão Claus Roxin, que a função do direito penal não é apenas de propiciar um caráter punitivo (caráter retributivo), mas 
sobretudo representar um elemento de prevenção da prática delitiva. Nessa linha, nem sempre a aplicação da pena seria necessária, podendo a 
sanção ser até mesmo  contraproducente ou inócua. Assim, o fato surge, a princípio com relevância penal, mas no momento da aplicação da 
pena, o juiz pode considerar sua imposição desnecessária, como por exemplo na hipótese de se pretender punir um suicida que ao tentar a 
própria morte não obtém êxito, mas é denunciado por posse irregular de arma de fogo. O presente trabalho tem por objetivo o estudo do 
princípio da insignificância imprópria, como forma de aplicação da "Justiça no Caso Concreto". A pesquisa é realizada com base em fonte 
doutrinária de jurisprudencial e estudo de casos concretos de aplicação da bagatela imprópria. A conclusão que se pretende alcançar é no sentido 
da utilização do princípio da insignificância imprópria, como forma de "Justiça no Caso Concreto", contribuindo para uma justiça criminal mais 
justa e efetiva.
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