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RESUMO

O princípio da insignificância ou da bagatela encerra uma regra de interpretação restritiva da norma penal incriminadora capaz de afastar a 
tipicidade material do tipo penal, de modo a tornar atípica a conduta criminalizada. Por essa razão, esse princípio é considerado uma causa de 
exclusão da tipicidade penal, ou atipificante, funcionando como instrumento de limitação do poder punitivo do Estado. Com aplicação no âmbito 
do sistema jurídico brasileiro pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em 2004, com o julgamento do habeas corpus n. 84.412 que estabeleceu 
quatro vetores para a sua incidência, quais sejam, a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o 
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, julgou-se importante aferir a 
utilização desse princípio pelos tribunais a partir de então. Nesse sentido, o trabalho em epígrafe, longe de assumir uma postura sobremaneira 
ambiciosa, objetivou examinar o posicionamento, ou posicionamentos, do tribunal sergipano acerca da aplicação da bagatela penal, bem como 
da aproximação de seus entendimentos aos consagrados na jurisprudência majoritária e nos precedentes dos Tribunais Superiores. O cenário do 
Judiciário sergipano foi recortado, coletando-se decisões colegiadas, acórdãos, proferidas pela única Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
estado de Sergipe entre os anos de 2005 e 2017. Por meio do endereço eletrônico do referido tribunal, obteve-se 410 acórdãos, entre apelações, 
recursos em sentido estrito e habeas corpus, em sede dos quais se discutiu a incidência da insignificância em casos concretos analisados em 
processos criminais e de apuração de ato infracional. Em sendo assim, constatou-se uma forte tendência do Tribunal de Justiça de Sergipe em 
negar o emprego do princípio quando suscitado pela defesa dos acusados. Por outro lado, percebeu-se uma posição diversa quando era o 
Ministério Público o recorrente, haja vista que esse órgão detentor da pretensão acusatória teve satisfeito o seu interesse recursal muito mais 
vezes, conseguindo reiteradamente o afastamento da insignificância aplicada pelos juízes de primeiro grau. Vale ressaltar o fato de os 
desembargadores de Sergipe adotarem vários critérios negativos para não aplicar o princípio, por vezes erguendo barreiras para a promoção do 
debate acerca da incidência da bagatela penal, a exemplo do que se verificou nos casos de roubo, nos quais não se aplicou nenhuma vez a 
insignificância, desconsiderando, inclusive, o pouco valor de bens subtraídos em algumas situações. Isso demonstra a reprodução, por parte do 
Tribunal de Justiça de Sergipe, de entendimentos desconectados dos preceitos básicos orientadores do direito penal brasileiro quanto ao não 
cabimento do princípio da insignificância, o que põe em dúvida sua eficácia deslegitimante da ação punitiva do Estado.
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