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RESUMO 

 
Este estudo discute sobre o Direito Penal e o Princípio da Insignificância, que traduz a necessidade de 

uma análise no campo jurídico e social, posto que envolve muito mais do que um simples cometimento 

de ação criminosa, mas uma questão social em que a punição deve existir, porém na medida do crime 

cometido. O objetivo deste artigo foi descrever o princípio da insignificância com foco na justiça e no 

equilíbrio entre o ato infracional cometido e a punição recebida. Com a análise realizada conclui-se que o 

princípio da insignificância não está relacionado com a impunidade, mas sim, com a intensidade que o 

Estado aplica a punição. Assim, não se fala em impunidade do sistema penal, mas sim, em equilíbrio 

entre a conduta de mínima lesividade e a pena que se emoldura como instrumento de coerção e não 

unicamente de castigo. Entendeu-se durante este estudo que o indivíduo que comete ato de mínima 

lesividade não pode ser excluído da convivência social ou punido de forma exacerbada, pois cabe ao 

sistema penal brasileiro “dar a César o que é de César”, ou seja, uma punição mais leve às ações de 

menores lesividade, pelo teor da insignificância do ato e da consequência gerada. 

 

Palavras-chave: Ajustamento. Direito Penal. Proporcionalidade.  

 

 

Introdução 
 



A partir do seguinte questionamento: O que traz o princípio da insignificância no campo do 

equilíbrio entre a lesividade do ato e a sua punição?  Foi realizada uma discussão acerca do Direito 

Penal e do Princípio da Insignificância, entendendo que a punição deve ser medida conforme o ato 

criminoso. 

Para isto, foram feitas alusões sobre: o Direito Penal; o Princípio da Lesividade; Criminalidade e 

o Princípio da Insignificância, nos quais possibilitaram descrever o princípio da insignificância com foco 

na justiça e no equilíbrio entre o ato infracional cometido e a punição recebida. 

 

Metodologia 
 
 Este trabalho se propôs a descrever os conceitos de princípio da lesividade para isto foi 

necessário realizar uma pesquisa bibliográfica com os seguintes descritores: Direito Penal; Princípio da 

Insignificância; o Princípio da Lesividade; e Criminalidade. E, posteriormente, foi feita uma análise 

descritiva da temática em discussão. 

Em relação à pesquisa bibliográfica Marconi e Lakatos (2009, p.195) descrevem que a mesma 

“abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, 

boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, materiais cartográfico etc., e até meios de 

comunicação orais [...]”.  

 

Resultados e discussão 

A falta de equilíbrio entre a lesividade da ação e a punição recebida pode ser um fator gerador de 

maior violência social, pois, o indivíduo que muitas vezes por extrema necessidade comete um pequeno 

delito, ou seja, um delito que possibilita mínima lesividade a vítima, porém pode causar lesividade social, 

moral e jurídica extrema ao infrator.  

Segundo Mamede (2006), o Direito Penal Moderno se alicerçou no movimento iluminista, marco 

histórico que pode ser considerado elemento originador desta área, num período em que o poder punitivo 

excessivo marcava a relação crime/direito/punição. No mesmo raciocínio, segue Carmo, Gelbcke e 

Andrade (2014, p.3) relatando o lado humanizador do movimento iluminista para o processo penal, em 

que a sua utilização já não era para o sistema e sim para o ser humano, sendo esse o principal 

interessado da relação.  

O Direito Penal Moderno é entendido como a adoção de bem jurídico que prevalece na proteção 

do direito da pessoa, tendo em vista a proteção do ser humano. Os bens jurídicos são definidos como: 

bens jurídicos individuais (direto) e os difusos e institucionais (indiretos), que são os essenciais para o 

convívio em sociedade (Almeida, 2011). Andrade (2011) aponta que o Direito Penal não pode ser 

aplicado apenas por seu lado formal, tendo em vista que pode ocasionar resultados desmedidos 



comparados ao dano ocasionado, um exemplo disso, seria o simples furto de uma caixa de fósforos, ou 

outro bem de valor mínimo, estaria belamente enquadrado ao tipo penal, mas nem por isso merece a 

pena que está estipulada na lei seca, por gerar uma resposta desproporcional ao dano ocasionado.  

Outros, exemplos, iguais a esse acima citado, existiram e existem e foram tratados durante anos 

de maneira desigual, e deram origem a análise que “separa a dogmática do que se trata é de ordem, de 

homogeneidade e de controle formal do material jurídico a ser trabalhado, a questão acerca do que é um 

sistema ‘correto’ tende a acabar se mostrando custosa demais” (Borba, 2007).   

Cabe esclarecimentos quanto sobre a criminalidade e o crime, conforme (Rechia 2011) o crime 

não deve ocorrer diante de uma mera contravenção ou pelo cometimento de um ato irrisório, para que 

isto ocorra é fundamental que todos os elementos do crime estejam presentes, sendo eles fatos típicos, 

tendo a conduta estar relacionada ao resultado, nexo causal e a tipicidade, tanto formal quanto material. 

Tratar sobre o que é crime, requer entendimentos sobre o princípio da insignificância que teve 

início no período pós-guerra, em que era comum acontecer pequenos furtos de mantimentos ou de 

outros materiais tidos como algo corriqueiro e necessário para a sobrevivência humana, considerados até 

insignificantes (Mamede, 2010). Neste sentido, o princípio da insignificância é entendido como: 

É o que permite não processar condutas socialmente irrelevantes assegurando não só 
que a Justiça esteja mais desafogada [...] Aplicando-se este princípio a fatos nímios se 
fortalece a função da Administração da Justiça, porquanto deixa de atender fatos nímios 
para cumprir seu verdadeiro papel. Não é um princípio de direito processual, senão de 
Direito penal (DSPJ, 2013, p.893). 

 

Outro princípio vinculado ao Direito Penal é o princípio da lesividade definido por (Borba, 2007).   

como um meio de nivelar o dano que o agente causa a sociedade com a resposta que receberá do 

sistema penal por uma conduta inadequada. A partir deste princípio, precisa-se pesar o crime e a 

punição, não dar punições severas para crimes brandos e não ao contrário punições leves para crimes 

hediondos. Uma conduta de mínima lesividade que se emoldura ao tipo penal não merece tanta atenção 

quanto as que geram consequências mais danosas, por isso sua punição merece ser afastada.  ((Borba, 

2007). 

Dialogando sobre o sistema e norma penal (Lacerda 2011) salienta que para ter maior 

aplicabilidade na prática, é necessário que o alicerce da sociedade esteja presente em suas normas, de 

modo que quando tenha de inserir a norma penal no meio social, ela atue para fazer com que o indivíduo 

pense sobre sua conduta e não para, apenas, puni-lo. A norma penal se faz presente para melhorar, ou 

manter a harmonia da coletividade, mas para que isto seja possível deve-se observar a natureza jurídica 

do bem protegido, o que levou a lesão deste bem e a idoneidade e eficiência de seus meios protetivos 

(Lacerda 2011).  

 Diante do exposto, observa-se que não foi defendido a existência de impunidade, mas uma 

tentativa de equilíbrio entre o delito e a punição, ao partir do pressuposto de que ao direito penal não 

cabe o exercício da violência, mas sim da justiça. Portanto,  discutiu-se a falta de equilíbrio entre a 

lesividade da ação e a punição recebida. 



O tipo e a intensidade da punição aplicada poderá ser um fator gerador de maior violência social, 

a exemplo, da aplicação de lesividade social, moral e jurídica extrema a uma pessoa que muitas vezes 

(por extrema necessidade) comete um delito leve. Casos desta natureza, com delito de mínima 

lesividade, requer análise e prática do princípio de insignificância para pensar na punição equilibrada e 

considerar um patamar equivalente, entre o prejuízo causado e o ato cometido pelo infrator. 

Isto é, dar a punição conforme o crime mostrando, assim, que a prática jurídica se constitui como 

um instrumento apaziguador da sociedade e não um alavancador de maior violência social. Por fim, 

entende-se que em todo e qualquer ato delituoso deve ser aplicada a lei, contudo deve haver um 

equilíbrio quanto ao princípio da mínima lesividade e ao princípio da insignificância da ação cometida. 

 

Conclusões  

 

Entende-se que se deve sim punir qualquer ato criminoso, mas não deve a punição ser maior que 

o crime cometido. Compreender a punição a partir deste pressuposto demanda contemplar a lesividade 

da ação, para que não haja abuso na hora de aplicar a lei, que poderá resultar em um instrumento 

apaziguador da sociedade e não mais um gerador de violência social. 
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