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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta um olhar sobre os discursos jurídicos-penais que visam a 

legitimar o afastamento do princípio da insignificância para réus reincidentes no crime de furto. 

Para tanto, o estudo parte de um apanhado geral acerca da bagatela, o que inclui a delimitação 

da sua origem e da sua inserção na teoria do crime, bem como desenvolve a aplicação do 

instituto da reincidência no ordenamento jurídico brasileiro. Diante dessa contextualização, 

torna-se possível a análise das justificativas utilizadas para indeferir o reconhecimento da 

insignificância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir de 2015. A 

delimitação temporal se deu em razão de o STF, na data de 03/08/2015, em julgamento conjunto 

do HC 123.108/MG, do HC 123.533/SP e do HC 123.734/MG, ter deixado expresso o 

entendimento de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a 

insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”. Dessa forma, o estudo 

questiona até que ponto a reincidência continua sendo determinante para o STJ negar a bagatela 

no crime de furto, realizando uma interpretação desses julgados à luz da criminologia crítica e 

relacionando-os com a criminalização da pobreza.  

  

Palavras-chave: Princípio da insignificância. Reincidência. Criminologia crítica. 

Criminalização da pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The study in question presents, in a main way, a perspective over the speeches that aim to 

legitimize the non-application of the principle of insignificance for repeat offenders in the crime 

of theft. For this purpose, the study starts from a general overview about the bagatelle, which 

includes delimiting its origin and its insertion in the theory of crime, as well as developing the 

application of the recidivism institute in the Brazilian legal system. With this in mind, it is 

possible to analyze the justifications used to reject the recognition of insignificance in the 

jurisprudence of the Superior Court of Justice, from 2015. The temporal delimitation was due 

to the STF, on 08/03/2015, in a joint trial of HC 123.108 / MG, HC 123.533 / SP and HC 

123.734 / MG, has decided that “recidivism does not, by itself, prevent the judge from 

recognizing the criminal insignificance of the conduct, in the light of the elements of the specific 

case ”. Thus, the study questions if recidivism continues to be decisive for the STJ to deny the 

bagatelle in the crime of theft, making an interpretation of those judgements in the light of 

critical criminology and relating them to the criminalization of poverty. 

 

Keywords: Principle of insignificance. Recidivism. Critical criminology. Criminalization of 

poverty.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O princípio da bagatela parte da premissa de que o direito penal deve atuar somente no 

campo de punibilidade indispensável à proteção do bem jurídico, em respeito à sua 

fragmentariedade. Isto é, apesar de algumas condutas se configurarem como típicas do ponto 

de vista formal, sua atipicidade deve ser reconhecida por ser ínfima a lesão provocada no bem 

jurídico tutelado, afastando-se a tipicidade no campo material.  

Assim, embora a ação se enquadre no tipo penal, seria desproporcional a reação do 

Estado e a drasticidade da intervenção do Direito Penal, considerando a irrelevante gravidade 

da conduta (BITENCOURT, 2016, p. 62). A lógica não é negar a tipicidade formal, mas 

conceber que, materialmente, não houve ofensa ao bem jurídico, à luz do princípio da 

proporcionalidade e da intervenção mínima.  

Apesar de não haver previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro, a jurisprudência 

tende a reconhecer o princípio da insignificância em determinados casos em que a lesão causada 

é irrisória. O Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus nº 84.412/041, cujo relator foi o 

Ministro Celso de Mello, mencionou expressamente esse princípio como causa de exclusão da 

tipicidade material. Além disso, no acórdão foram fixados os seguintes requisitos para o 

reconhecimento da bagatela, que se consolidaram nos demais tribunais pátrios: (a) a mínima 

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 discussão que envolve esses critérios diz respeito ao reduzido grau de reprovabilidade 

do comportamento e sua compatibilidade com o instituto da reincidência, previsto no art. 63, 

CP, o que tem provocado uma série de divergências e de decisões conflitantes nos tribunais 

superiores.   

O STF, em julgamento conjunto do HC 123.108/MG, do HC 123.533/SP e do HC 

123.734/MG, realizado na data de 03/08/2015, deixou expresso o entendimento de que “a 

reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da 

conduta, à luz dos elementos do caso concreto”2.   

Na mesma decisão, também foi fixado que, na hipótese em que o juiz considerar penal 

ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância no furto, “eventual 

                                                
1 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 84.412/04. Relator: Ministro Celso de Mello – Segunda 

Turma. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 19 de out. de 2004.  
2BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 123.108/MG, Habeas Corpus 123.533/SP e Habeas Corpus  

123.734/MG. Relator: Ministro Roberto Barroso - Plenário. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 03 dez. 2015.   
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sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, 

paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, "c", do CP no caso concreto, com base no princípio 

da proporcionalidade”. 

Entretanto, na prática, os aplicadores do direito na maioria dos casos ainda apresentam 

uma grande resistência em aplicar a insignificância nos casos em que o réu é reincidente, 

justamente com base na reprovabilidade do comportamento e na ideia de habitualidade delitiva. 

Da mesma forma, ainda é comum que nessas hipóteses em que a insignificância é afastada a 

fixação de regime inicial semiaberto ou, até mesmo, fechado, tudo com respaldo nos 

antecedentes do acusado.   

O STJ tende a ser ainda mais restritivo com o reconhecimento da bagatela, o que fica 

evidente com a edição das recentes Súmulas 5893, 5994 e 6065, todas restringindo a aplicação 

do princípio. Em se tratando de crimes contra o patrimônio, essa limitação se mostra evidente, 

já que os réus muitas vezes contam com diversas anotações de pequenos furtos em suas Folhas 

de Antecedentes Criminais, de modo que o argumento para afastar a atipicidade é que não se 

trata de “fato isolado em sua vida” (AgRg no AREsp 860.102/MG6). 

 Nesse contexto, o presente trabalho propõe-se a demonstrar, mediante a análise da 

jurisprudência entre 2015 e 2020, que o Superior Tribunal de Justiça nega a aplicação do 

princípio da insignificância nos delitos de furto com base exclusivamente na reincidência dos 

réus, independentemente do quão irrelevante seja a lesão concreta ao bem jurídico, 

evidenciando uma postura estatal de combate à miséria a partir da criminalização.  

A fim de construir essa análise, são utilizados os referenciais teóricos da Criminologia 

Crítica e da sociologia de Loïc Wacquant, de modo que a possibilitar uma interpretação crítica 

dos julgados e de sua relação com a criminalização da pobreza.  

 

2. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA 

2.1. Origem do Princípio da Bagatela 

                                                
3 Súmula 589, STJ: É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados 

contra a mulher no âmbito das relações domésticas. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Diário de Justiça 

eletrônico, 18 de set. de 2017.  
4 Súmula 599, STJ: O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Diário de Justiça eletrônico, 20 de nov. de 2017.  
5 Súmula 606, STJ: Não se aplica o princípio da insignificância a casos de transmissão clandestina de sinal de 

internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico previsto no art. 183 da Lei n. 9.472/1997. BRASIL. 

Superior Tribunal de Justiça. Diário de Justiça eletrônico, 17 de abril de 2018. 
6 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AREsp 860.102/MG. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 

01 de agosto de 2016.  
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Há uma tendência na doutrina de atribuir a origem do princípio da insignificância ao 

Direito Romano, a partir do brocado minimus non curat praetor, que pode ser traduzido como 

a ideia de que o magistrado e os tribunais não devem se preocupar com questões irrelevantes 

(MASSON, 2019, p. 101). 

Entretanto, uma segunda corrente, representada especialmente por Maurício Ribeiro 

Lopes, entende que o fato de o Direito Romano ter se desenvolvido a partir dos pilares do 

Direito Privado, ou seja, a partir do relacionamento dos cidadãos entre si, impede que a máxima 

seja associada à esfera do direito penal (SILVA, 2011, p. 97).  

Diante disso, o estudioso nega que a origem do princípio tenha se dado no Direito 

Romano, defendendo que o adágio latino minima non curat praetor referia-se aos casos banais 

ou frequentes no âmbito do Direito Civil, que, diante da irrelevância do ocorrido, não mereciam 

ocupar o tempo dos juízes (SILVA, 2011, p. 98).  

Dessa forma, Ribeiro Lopes alega que, na verdade, o princípio da bagatela deveria ter 

seus primórdios associados ao Iluminismo, alegando que os ideais iluministas pautados na 

legalidade serviram de base axiológica para o desenvolvimento do princípio da insignificância. 

A expressão disso teria sido a exposição na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do 

Cidadão que “a lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade”, o que evidenciaria o 

desprezo às condutas insignificantes (SILVA, 2011, p. 98). 

Com as Guerras Mundiais, a questão da insignificância começou a ser ainda mais 

discutida, já que a crise instaurada no continente europeu fez com que diversos alemães 

praticassem pequenos furtos para poderem se alimentar ou ter o que vestir (SILVA, 2011, p. 

98). Dessa forma, o mero enquadramento das condutas nas normas penais, a partir de uma ideia 

de tipicidade formal, provocaria uma explosão no número de encarcerados que as penitenciárias 

não seriam capazes de suprir. Assim, é nesse momento que a bagatela passaria a evoluir. 

Apesar de haver certa divergência na doutrina com relação à origem do princípio, certo 

é que apenas em 1964, com a obra Política Criminal y Sistema del Derecho Penal, de Claus 

Roxin, é que o princípio foi consagrado e começou a ser desenvolvido (BITENCOURT, 2016, 

p. 62). Nesse sentido, Claus Roxin afirma que: 

Uma análise abrangente da evolução da jurisprudência poderia demonstrar que nossos 

tribunais, orientados para garantir, como quer o princípio, uma proteção tão 

abrangente e sem lacunas quanto possível, fizeram uma interpretação extensiva dos 

tipos, que levou a um crescimento considerável da criminalidade em vários delitos. 

Sob o ângulo do princípio nullum-crime 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 [...]. Aqui pertence igualmente o 
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chamado princípio da insignificância que permite excluir logo de plano lesões de 

bagatela da maioria dos tipos [...] (ROXIN, 2000, p. 46/47) 

Portanto, é possível atribuir à Roxin a aplicação do princípio da insignificância nos 

moldes atuais, ou seja, como excludente da tipicidade penal por ausência de lesão efetiva ao 

bem jurídico tutelado, em respeito à fragmentariedade do direito penal.  

 

2.2. O Princípio da Insignificância como Excludente da Tipicidade 

 O princípio da insignificância parte do pressuposto de que é necessária uma efetiva 

proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da 

intervenção estatal. Assim, as condutas que, apesar de e amoldarem a determinado tipo penal, 

não apresentam nenhuma relevância material, por não produzirem efetiva ofensa ao bem 

jurídico tutelado, devem ser consideradas atípicas (BITENCOURT, 2016, p. 62).  

 É preciso ressaltar que não se trata da análise da relevância do bem jurídico tutelado, já 

que o princípio da bagatela não é sinônimo de pequenos crimes ou pequenas infrações, mas sim 

a consideração da gravidade da extensão ou intensidade da ofensa produzida ao bem jurídico 

tutelado. Diante disso, tecnicamente descabe a restrição do reconhecimento da insignificância 

para determinados crimes, já que não é a importância do bem jurídico que está no âmbito de 

aplicação da bagatela, até porque a seleção dos bens jurídicos tuteláveis consiste em função do 

Poder Legislativo (BITENCOURT, 2016, p. 63).  

 A fim de compreender como a insignificância vai afastar a tipicidade da conduta, é 

preciso tecer um esclarecimento geral sobre a teoria do delito e a definição de crime no Brasil.  

O entendimento dominante na doutrina brasileira é de que crime é a ação típica, 

antijurídica e culpável, adotando conceito analítico de crime. Ao longo da história, o exame do 

tipo do injusto punível passou por algumas modificações a depender a teoria então adotada, que 

são o causalismo, o neokantismo e o finalismo.  

 Durante o causalismo, há a fase da independência do tipo, totalmente desvinculado da 

ilicitude e com função meramente descritiva, sem nenhum conteúdo valorativo (MASSON, 

2016, 415). Assim, a mera subsunção da conduta do agente à descrição abstrata da norma penal 

seria suficiente para a configuração da tipicidade, que era analisada apenas pelo viés objetivo. 

 Com o neokantismo, apesar de o tipo penal passar a ser valorado, com a graduação do 

injusto de acordo com a gravidade produzida pela lesão, o tipo penal ainda permanece 

essencialmente objetivo, sendo que o dolo e a culpa continuavam sendo analisados na 

culpabilidade (MASSON, 2019, p. 192).  
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 Apenas com o finalismo de Hans Welzel, desenvolvido especialmente entre 1940 e a 

década de 1960, é que o tipo penal passou a ser estruturado a partir de uma dimensão objetiva 

e outra subjetiva, sendo essa a teoria adotada majoritariamente no Brasil. O tipo objetivo vai 

descrever todos os elementos objetivos que identificam e limitam o teor da proibição penal, de 

modo que constitui o referencial fático em que se projeta a vontade reitora da ação 

(BITENCOURT, 2016, p. 64). 

 Por sua vez, na tipicidade material são analisados os aspectos subjetivos da conduta 

proibida, sendo constituída pelo dolo como elemento geral e, às vezes, acompanhada de 

elementos acidentais, que são as intenções e tendências (BITENCOURT, 2016, p. 64). 

 Diante disso, com Welzel aperfeiçoa-se o conceito de tipo complexo, ou seja, com “um 

aspecto objetivo e outro subjetivo, dentro do marco de uma teoria do delito com três caracteres 

específicos: tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade” (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2011, 

p. 395).  

 Nesse aspecto, a partir dessa visão do tipo penal como complexo, é possível que se tenha 

condutas que se amoldam, formalmente, a determinado tipo penal, mas que não apresentam 

nenhuma relevância material. Dessa forma, não vai ser possível a configuração da tipicidade 

material, porque, a rigor, o bem jurídico não chegou a ser lesado. Não se pode perder de vista 

que o princípio da ofensividade rege o direito penal, sendo indispensável que, haja, no mínimo, 

perigo concreto, real e efetivo de dano a um bem jurídico protegido (BITENCOURT, 2016, p. 

64). 

 A partir dessa lógica, Bitencourt defende: 

O tipo penal deve ser valorado, no seu aspecto material, como instituto concebido com 

conteúdo valorativo, distinto do seu aspecto puramente formal, de cunho puramente 

diretivo. Por isso se deve considerar materialmente atípicas as condutas de inegável 

irrelevância (insignificância) para a sociedade como um todo. (BITENCOURT, 2016, 

p. 64) 

 Nesse mesmo sentido, expõe Carlos Vico Manãs: 

O princípio da insignificância surge como instrumento de interpretação restritiva do 

tipo penal que, de acordo com a dogmática moderna, não deve ser considerado apenas 

em seu aspecto formal, de subsunção da fato à norma, mas, primordialmente, em seu 

conteúdo material, de cunho valorativo, no sentido da sua efetiva lesividade ao bem 

jurídico tutelado pela norma penal, o que consagra o postulado da fragmentariedade 

do direito penal. (MANÃS, 1994, p. 56) 

 É possível concluir, portanto, que o princípio da insignificância vai afastar a tipicidade 

da conduta no âmbito da teoria do crime, sendo necessária uma consideração global da ordem 

jurídica para que a inexpressividade da lesão jurídica seja valorada. Dessa forma, não vai ser 
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possível reconhecer a insignificância se ela for considerada isoladamente, já que ela só vai 

surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa (ZAFFARONI; PIERANGELI, 

2011, p. 489).  

Isso porque, se considerarmos a mera adequação da conduta à lei penal, a tipicidade vai 

sim restar configurada. Apenas quando se leva em consideração os demais princípios que guiam 

o direito penal, qual sejam, a intervenção mínima e a fragmentariedade, é que vai ser possível 

concluir que descabe a tipificação da conduta de furtar duas peças de queijo, por exemplo.  

 O princípio da intervenção mínima consiste na ideia de que “a criminalização de uma 

conduta só se legitima se constituir meio necessário para a prevenção de ataques contra bens 

jurídicos importantes” (BITENCOURT, 2016, p. 56), ou seja, o direito penal deve funcionar 

apenas como ultima ratio, quando já esgotados todos os demais meios de controle social e estes 

se mostrarem ineficientes. Isso se dá em razão das consequências mais drásticas que esse ramo 

do direito promove, podendo influir na liberdade dos agentes e provocando uma série de 

estigmas como consequência da criminalização.  

 Como corolário da intervenção mínima, o princípio da fragmentariedade vai significar 

que o direito penal não pode tutelar todos os bens jurídicos, apenas aqueles valores considerados 

imprescindíveis para a sociedade (BITENCOURT, 2016, p. 57). Dessa forma, tem-se sua 

natureza fragmentária, a partir da tutela seletiva do bem jurídico, o que é consequência direta 

da intervenção mínima.  

 Logo, fica evidente que o princípio da insignificância pode ser extraído da lógica do 

ordenamento jurídico como um todo, considerando seus princípios basilares e as funções que o 

direito penal se propõe a cumprir, que não podem ser satisfeitos com a mera subsunção de uma 

conduta à norma em abstrato. 

 

2.3. O Princípio da Insignificância no Ordenamento Jurídico Brasileiro 

 O princípio da insignificância não está previsto formalmente na legislação ordinária ou 

constitucional, o que faz com que alguns magistrados ainda demonstrem bastante resistência 

para reconhecer a bagatela. Nesse sentido, ainda há diversos julgados mais antigos do TJMG: 

HABEAS CORPUS - RECEPTAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE PREVISÃO LEGAL - 

AUSÊNCIA DE DOLO - ANÁLISE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE PROVA 

- VIA INADEQUADA - LIBERDADE PROVISÓRIA - INDEFERIMENTO- 

DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - 

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. - 

Não cabe ao Poder Judiciário a aplicação do princípio da insignificância porquanto 
constitui função do Poder Legislativo selecionar os critérios da tutela penal dos bens 
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jurídicos - A tese de ausência de dolo demanda o exame de prova o que não se coaduna 

com a via estreita do Habeas corpus - Estando a decisão que indeferiu o pedido de 

liberdade provisória devidamente fundamentada, não há que se falar em 

constrangimento ilegal - Presentes os pressupostos autorizadores para a manutenção 

da custódia cautelar, mantém-se esta sob os auspícios da garantia da ordem pública - 

Ordem denegada. (TJ-MG - HC: 10000100273523000 MG, Relator: Pedro Vergara, 

Data de Julgamento: 07/07/2010, Câmaras Criminais Isoladas / 5ª CÂMARA 

CRIMINAL, Data de Publicação: 21/07/2010) 

Ementa Oficial: PENAL - ROUBO MAJORADO - PRELIMINAR DE NULIDADE 

DO PROCESSO - AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL - PRELIMINAR 
AFASTADA - ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE 

COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - EMPREGO DE ARMA - 

AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INADMISSIBILIDADE - FALTA DE 

PREVISÃO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA- 

NECESSIDADE - PENA-BASE FIXADA DE FORMA EXACERBADA - REGIME 

- ALTERAÇÃO - POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A não realização de perícia da arma utilizada para 

cometimento do crime não gera nulidade. 2- Impõe-se a condenação eis que 

comprovadas se encontram a autoria e a materialidade. 3- Necessário é o afastamento 

da majorante do emprego de arma vez que referida causa de aumento não está 
devidamente configurada. 4- Não cabe ao Poder Judiciário a aplicação do princípio 

da insignificância vez que constitui função do Poder Legislativo selecionar os critérios 

da tutela penal. 5-Reduz-se a pena quando esta foi fixada de forma exacerbada em 

descumprimento com as circunstâncias judiciais. 6- Deve-se fixar o regime aberto nos 

termos do artigo 33 § 2º alínea c c/c o § 3º do Código Penal. 7- Recurso parcialmente 

provido. (TJ-MG - APR: 10024096509492001 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de 

Julgamento: 05/02/2013, Câmaras Criminais Isoladas / 5ª CÂMARA CRIMINAL, 

Data de Publicação: 14/02/2013) 

 Entretanto, não se pode perder de vista que o a lei não é a única fonte do direito, que 

também possui pontes secundárias, como os princípios (GOMES, 2009). Dessa forma, o 

argumento de ausência de previsão legal não merece prosperar, sendo hoje refutado nos 

Tribunais Superiores, que já reconhecem o princípio da insignificância como excludente da 

tipicidade material (HC nº 84.4121/147).  

 A possibilidade de positivar o princípio da bagatela no ordenamento jurídico brasileiro 

gera bastante discussão, já que, apesar de trazer maior segurança jurídica para os cidadãos 

(GOMES, 2009), isso muito provavelmente levaria ao engessamento do princípio. A previsão 

legal da insignificância e dos seus requisitos iria diminuir o âmbito de discricionariedade dos 

magistrados, minimizando a grande quantidade de decisões divergentes obre o tema.  

Todavia, a tentativa de tornar os requisitos muito objetivos poderia acabar prejudicando 

réus que, apesar de fazerem jus ao princípio, não se enquadram especificamente nos casos 

previstos em lei. Isso porque não seria possível que a norma penal contemplasse todas as 

hipóteses em que seria cabível o reconhecimento dessa excludente da tipicidade. 

                                                
7 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 84.412/04. Relator: Ministro Celso de Mello – Segunda 

Turma. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 19 de out. de 2004. 
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O Projeto de Lei 6667/06 visa justamente a incluir o princípio da insignificância no 

Código Penal, sendo que em 2019 foi aprovado Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania da Câmara dos Deputados e está para ser analisado pelo Plenário da Câmara dos 

Deputados8. 

Com a alteração, o art. 22, do Código Penal, passaria a constar com a seguinte 

disposição: 

Exclusão de Tipicidade  

Art. 22- Salvo os casos de reincidência, ameaça ou coação, não há crime quando o 

agente pratica fato cuja lesividade é insignificante. 
 

 Apesar dos benefícios já expostos que estariam garantidos com a positivação expressa 

da insignificância, merecem críticas a vedação da insignificância aos réus reincidentes. Como 

vai ser desenvolvido ao longo do trabalho, embora o tema gere bastante discussão, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a reincidência, por si só, não deve 

afastar o princípio da insignificância.  

 A previsão legal expressamente proibindo a reincidência seria um grande retrocesso e 

contraria a natureza objetiva do princípio da bagatela, que afasta a própria tipicidade da conduta 

e em nada se relaciona com a personalidade do agente ou com o fato de ele já ter sido condenado 

anteriormente por outros crimes.  

 

3. ASPECTOS GERAIS SOBRE A REINCIDÊNCIA 

 

3.1. O instituto da reincidência no Código Penal 

 O art. 63, do Código Penal, prevê: 

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. 

 Dessa forma, fica evidente a presença de três requisitos necessários para a configuração 

da reincidência, ordenados cronologicamente da seguinte forma: (a) um crime, cometido no 

Brasil ou em outro país; (b) condenação definitiva por esse crime, ou seja, com trânsito em 

julgado; e (c) prática de novo crime (MASSON, 2019, p. 973). 

                                                
8 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n° 6667, de 2006.  
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 A partir da prática desse novo crime, o agente vai passar a ser considerado reincidente 

e, consequentemente, vai receber um tratamento mais gravoso, o que inclui o reconhecimento 

da agravante do art. 61, I, do Código Penal.  

Cléber Masson entende que isso se dá em respeito à dupla finalidade da pena: retributiva 

e preventiva. Isso porque, se o agente pratica uma nova infração penal, com a caracterização da 

reincidência, isso revelaria que a pena não cumpriu com a sua finalidade retributiva, “pois o 

condenado não se atemorizou suficientemente com o castigo, ao ponto de descumprir 

novamente a lei penal, suportando o risco de ser mais uma vez privado de sua liberdade ou de 

seus bens” (MASSON, 2019, p.  969). 

Além disso, entende-se que a pena também não cumpriu com sua função 

ressocializadora, ou seja, de prevenção especial (MASSON, 2016, p. 969), já que o Estado 

fracassou no cumprimento de sua finalidade de reinserção do agente na sociedade quando ele 

pratica uma nova infração. 

 Diante disso, o legislador teria optado por dar tratamento mais severo aos reincidentes, 

por eles terem demonstrado que não absorveram o propósito da condenação anterior 

(ALMEIDA, 2012), sendo esse o entendimento majoritário da doutrina, que defende o instituto 

da reincidência. 

 É importante ressaltar que o art. 63, do CP, explicitou que só se configura a reincidência 

quando o novo crime for praticado depois do trânsito em julgado da condenação anterior. Diante 

disso, mesmo que o agente conte com diversas sentenças condenatórias transitadas em julgado, 

se não praticou nenhum delito depois da primeira condenação definitiva, vai continuar sendo 

considerado primário, eis que todos os delitos praticados pelo indivíduo antecederam a primeira 

sentença condenatória transitada em julgado (MASSON, 2019, p. 974).  

 Da mesma forma, a lei penal também é explícita ao restringir a reincidência à hipótese 

em que o agente comente novo crime, ou seja, é possível concluir que não estão incluídas as 

condenações anteriores por contravenções penais. Todavia, o art. 7º, da Lei de Contravenções 

Penais, tem a seguinte disposição: 

Art. 7º - Verifica-se a reincidência quando o agente pratica uma contravenção depois 

de passar em julgado a sentença que o tenha condenado, no Brasil ou no estrangeiro, 

por qualquer crime, ou no Brasil, por motivo de contravenção. 

 Dessa forma, a doutrina chega às seguintes conclusões: “(a) a condenação definitiva no 

exterior, pela prática de contravenção penal, não serve no Brasil, em nenhuma hipótese, como 

pressuposto da reincidência; (b) é reincidente o agente que, depois do trânsito em julgado de 

uma condenação por crime (no Brasil ou no estrangeiro) ou contravenção penal (no Brasil), 
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cometer novo crime (aqui ou no estrangeiro) ou contravenção penal (no Brasil); (c) é reincidente 

aquele que, após o trânsito em julgado de uma condenação no Brasil, pela prática de 

contravenção penal, cometer nova contravenção penal; e (d) não é reincidente o sujeito que, 

depois do trânsito em julgado da condenação, no Brasil, por contravenção penal, praticar, no 

Brasil ou no estrangeiro, novo crime” (MASSON, 2019, p. 975/976). 

 Logo, por absoluta ausência de previsão legal, o indivíduo que pratica contravenção 

penal e depois vem a cometer crime não pode ser considerado reincidente. A mesma lógica vai 

se aplicar aos condenados pela posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei 

11.343/06), já que esse tipo penal consiste em um minus quando comparado às contravenções 

penais, diante da impossibilidade de conversão da sua pena em privativa de liberdade na 

hipótese de descumprimento. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua 

jurisprudência:  

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 

CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE 

DROGAS. 

CARACTERIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. 1. À 

luz do posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na questão de ordem 

no RE nº 430.105/RJ, julgado em 13/02/2007, de que o porte de droga para consumo 

próprio, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, foi apenas despenalizado pela 

nova Lei de Drogas, mas não descriminalizado, esta Corte Superior vem decidindo 

que a condenação anterior pelo crime de porte de droga para uso próprio configura 
reincidência, o que impõe a aplicação da agravante genérica do artigo 61, inciso I, do 

Código Penal e o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena 

do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 

2. Todavia, se a contravenção penal, punível com pena de prisão simples, não 

configura reincidência, resta inequivocamente desproporcional a consideração, para 

fins de reincidência, da posse de droga para consumo próprio, que conquanto seja 

crime, é punida apenas com "advertência sobre os efeitos das drogas", "prestação de 

serviços à comunidade" e "medida educativa de comparecimento a programa ou curso 

educativo", mormente se se considerar que em casos tais não há qualquer 

possibilidade de conversão em pena privativa de liberdade pelo descumprimento, 

como no caso das penas substitutivas. [...] 
5. Recurso improvido. 

(REsp 1672654/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA 

TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 30/08/2018) 

Insta salientar, ainda, que o art. 64, I, do Código Penal, faz uma limitação temporal ao 

reconhecimento da reincidência: 

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. 
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 A redação do artigo se deu a partir da Reforma da Parte Geral do Código Penal pela Lei 

7.209/84, que adotou o sistema da temporariedade. Assim, o validade da reincidência passou a 

ser limitada ao período de cinco anos, chamado de período depurador ou de caducidade da 

condenação anterior para fins de reincidência (MASSON, 2019, p. 980).  

Ultrapassado esse prazo após a extinção da pena, o agente volta a ser considerado 

primário. Antes da referida reforma, o Código Penal adotava em sua redação original o sistema 

da perpetuidade, no qual o estigma da reincidência jamais seria desvinculado do condenado 

(MASSON, 2019, p. 980). Além disso, o art. 64, II, do Código Penal, também faz uma ressalva 

com relação à condenação por crimes militares próprio e crimes políticos, que não vão servir 

para fins de reincidência (PRADO, 2019, p. 1189). 

 Outra alteração que a atual disposição do Código Penal apresenta que é, em regra, 

oferece o mesmo tratamento ao reincidente específico e ao reincidente genérico. Por sua vez, o 

Código penal do Império de 1830 e o Código Penal de 1890 consagravam apenas a reincidência 

específica como agravante, ou seja, a prática do novo delito deveria ser da mesma natureza do 

precedente para que a reincidência restasse configurada (PRADO, 2019, p. 1188). 

 Com o Código Penal de 1940, a redação original ainda previa, nos seus arts. 46 e 47, a 

reincidência específica e a reincidência genérica, sendo que a primeira só foi extinta com a Lei 

6.416/77 (MASSON, 2019, p. 1189) – apesar de a reincidência específica ainda ser invocada 

em alguns momentos no ordenamento jurídico brasileiro, especialmente no que tange à 

execução da pena, como na vedação ao livramento condicional aos reincidentes específicos em 

crimes hediondos (art. 83, V, CP). 

 A partir do reconhecimento da reincidência, o réu passa a ter uma série de tratamentos 

mais rigorosos. Nesse sentido, Régis Prado elencou algumas consequências previstas ao 

acusado reincidente: 

A reincidência, enquanto circunstância agravante influi na medida da culpabilidade, 

em razão da maior reprovabilidade pessoal da ação ou omissão típica e ilícita. Além 

de preponderar no concurso de circunstâncias agravantes (art. 67, CP), a reincidência 

impede a concessão da suspensão condicional da pena e a substituição da pena 

privativa de liberdade por pena restritiva de direito ou multa, na hipótese de crime 

doloso (arts. 44, II; 60, § 2.º e 77, I, CP); aumenta o prazo de cumprimento da pena 

para obtenção do livramento condicional, se dolosa (art. 83, II); obsta a que o regime 

inicial de cumprimento da pena seja aberto ou semiaberto, salvo em se tratando de 
pena detentiva (art. 33, § 2.º, b e c); produz a revogação obrigatória do sursis em 

condenação por crime doloso (art. 81, I) e a revogação facultativa, na hipótese de 

condenação por crime culposo ou por contravenção (art. 81, § 1.º); acarreta a 

revogação obrigatória do livramento condicional, sobrevindo condenação a pena 

privativa de liberdade (art. 86), ou a revogação facultativa daquele benefício, em caso 

de crime ou contravenção, se não imposta pena privativa de liberdade (art. 87); revoga 

a reabilitação, quando sobrevier condenação a pena que não seja de multa (art. 95); 

aumenta de um terço o prazo prescricional da pretensão executória (art. 110, caput); 
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interrompe a prescrição (art. 117, VI) e impede o reconhecimento de algumas causas 

de diminuição de pena (v.g. arts. 155, § 2.º – furto privilegiado; 170 – apropriação 

indébita privilegiada e 171, § 1.º – estelionato privilegiado, CP) e a prestação de 

fiança, em caso de condenação por delito doloso (art. 323, III, CPP). (PRADO, 2019, 

p. 1189/1190). 

 Com o Pacote Anticrime, Lei 13.964/2019, o tratamento do reincidente passou a ser 

ainda mais rigoroso, evidenciando uma tendência no ordenamento jurídico brasileiro de se 

aproximar do Direito Penal do Autor. Com as modificações promovidas pela referida norma, o 

art. 310, §2º, do Código de Processo Penal, passou também a vedar a liberdade provisória aos 

réus reincidentes, em uma evidente violação ao princípio da individualização da pena: 

Art. 310, §2º - Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização 

criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá 

denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. (Incluído pela Lei nº 

13.964, de 2019) 

 Outra modificação se deu no art. 112, da LEP, que trouxe percentuais de progressão 

bem mais gravosos aos condenados reincidentes. Antes da alteração, apenas na prática de 

crimes hediondos é que havia distinções no quantum de progressão dos réus primários e dos 

reincidentes, conforme previsão do art. 2º, §2º, da Lei 8.072/90. Por sua vez, se o delito fosse 

de natureza comum, todos os condenados progrediam mediante cumprimento de 1/6 da pena, o 

que foi profundamente modificado.  

 Dessa forma, fica evidente a postura do legislador de atribuir um certo protagonismo à 

reincidência, utilizando o instituto como requisito para a concessão de diversos direitos dos 

acusados. No que diz respeito ao reconhecimento do princípio da insignificância, a mesma 

lógica se aplica, já que os juristas ainda resistem em aplicar a bagatela aos reincidentes. 

 

3.2. Constitucionalidade da reincidência e seu caráter político criminal 

 Conforme exposto no capítulo anterior, a doutrina tende à fundamentar a reincidência 

com base nas funções preventiva e retributiva da pena. Dessa forma, partem do pressuposto de 

que o fato de o agente ter voltado a delinquir demonstraria sua maior periculosidade, 

aumentando a possibilidade de cometer novos delitos. Entretanto, essa “periculosidade 

presumida” é incompatível com o Direito Penal, até porque a periculosidade está no campo 

fático, então não poderia ser presumida, caso contrário seria mera ficção (ZAFFARONI; 

PIERANGELI, 2011, p. 717). 

 Nesse sentido, Zaffaroni explicita o quão irrazoável é a ideia quando se pensa em casos 

concretos, especialmente considerando que o atual Código Penal brasileiro não estabelece 
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distinções entre a reincidência genérica e a específica, bem como se aplica inclusive nos casos 

em que crime anterior vem a ser culposo: 

Nada faz presumir ser mais provável que venha a praticar um delito de emissão de 

cheque sem provisão de fundos, quem antes causou um homicídio culposo com o seu 

veículo, do que aquele que nada fez até então. Por outro canto, tampouco se 

compreende ser mais provável que alguém venha a cometer um delito, porque foi 
intimado, dias antes, de uma sentença condenatória definitiva, quando, por qualquer 

inconveniente burocrático. poderia vir a ser intimado uns dias após, e, portanto, não 

tivesse transitado em julgado essa sentença, quando da prática do segundo delito 

(ZAFFARONI; PIERANGELI, 2011, p. 717). 

 Outro argumento apresentado pelos defensores da reincidência se pauta na ideia de que 

a condenação anterior não teria sido suficiente para reforçar os mecanismos de dissuasão do 

autor, motivo pelo qual seria necessário reforçar a condenação pelo novo delito. Além disso, 

invoca-se que a reincidência afetaria a imagem pública do Estado, como provedor de segurança 

jurídica, de modo que o delito vai atingir dois bens jurídicos: o bem jurídico tutelado pelo crime 

em si e a imagem do Estado (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2011, p. 718). 

 Todavia, essas justificativas, na verdade, utilizam a ineficiência do Estado e sua 

incapacidade de cumprir o papel que propõe de ressocialização para agravar a situação dos réus. 

Se o agente vem a ser condenado e cumpre a reprimenda, mas depois volta a delinquir, o próprio 

Estado é que deve ser considerado culpado pela reincidência por não ter oferecido condições 

para que esse agente voltasse a se inserir na sociedade. A situação ainda se agrava quando se 

considera o “estado de coisas inconstitucional” que assola o sistema carcerário brasileiro, como 

o próprio STF já reconheceu: 

CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA 

PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de 

preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 

SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – 

CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE 

DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE 

COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação 

massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e 
falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de 

natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário 

nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO 

PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a 

situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das 

verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – 

OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os 

artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana 

de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, 

viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo 

máximo de 24 horas, contado do momento da prisão. 
(ADPF 347 MC, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 

09/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 18-02-2016 PUBLIC 

19-02-2016) 
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 Fica evidente, portanto, que é no mínimo contraditório piorar a situação dos acusados 

reincidentes quando o Estado é incapaz de oferecer condições para que esse apenado seja 

“ressocializado”, submetendo-o a condições degradantes e violadoras da dignidade da pessoa 

humana no cumprimento das penas e esperando que os indivíduos saiam plenamente reinseridos 

na sociedade.  

É cabível até mesmo invocar o preceito do direito contratual do venire contra factum 

proprium, que veda comportamentos contraditórios, para questionar o instituto da reincidência, 

porque é possível atribuir ao próprio Estado a culpa pela reincidência do agente, mas esse 

mesmo Estado quer intensificar a punição dos réus que voltam a delinquir.   

Nesse sentido, dispõe Cirino dos Santos: 

Se os efeitos criminógenos da prisão são reconhecidos, então a ineficácia da 

prevenção especial reduz a execução penal ao terror retributivo. E a questão é esta: se 

a pena criminal não tem eficácia preventiva – mas, ao contrário, possui eficácia 
invertida pela ação criminógena exercida –, então a reincidência criminal não pode 

constituir circunstância agravante (CIRINO DOS SANTOS, 1985, p. 245) 

Além de todas as críticas já tecidas, não se pode perder de vista que a agravação da pena 

pela reincidência contraria o princípio do non bis in idem, porque essa pena maior imposta na 

condenação pelo segundo delito decorre do primeiro, pelo qual a pessoa já havia sido julgada e 

condenada. (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2011, p. 718). Nesse mesmo sentido, expõe Luigi 

Ferrajoli:  

A condição do reincidente (ou pré-julgado), culpabilizada desde a Antigüidade,161 

foi duramente criticada por muitos escritores iluministas que com razão rechaçaram, 

por respeito ao princípio de retribuição, a hipótese de que fosse considerada como 

motivo para o agravamento da pena. "A pena", escreve Pagano, "cancela e extingue 

integralmente o delito, restaurando, ao condenado que a sofreu, a condição de 

inocente... Portanto, não se pode importunar o cidadão por aquele delito cuja pena já 

tenha sido cumprida" (FERRAJOLI, 2002, p. 405) 

 A reincidência vai nitidamente classificar as pessoa em “disciplinadas” e 

“indisciplinadas”, o que é incompatível com a função do direito penal garantidor 

(ZAFFARONI; PIERANGELI, 2011, p. 719). Assim, trata-se de circunstância que não está 

relacionada com a prática do crime, mas sim com o seu autor (GALVÃO, 2007, p. 667).  

 Em razão disso, o legislador colombiano eliminou a reincidência, prevendo no seu artigo 

8º de seu CP de 1980, in verbis: “Proibição de dupla incriminação. A ninguém se lhe poderá 

imputar mais de uma vez a mesma conduta punível, qualquer seja a denominação jurídica que 

se lhe der ou haja dado, salvo o estabelecido nos instrumentos internacionais”. Da mesma 

forma, na Argentina ocorreu uma restrição considerável dos efeitos do instituto com a reforma 

de 1984 (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2011, p. 719).  
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 No contexto brasileiro, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, muitas 

foram as discussões sobre a recepção ou não do instituto da reincidência pela nova ordem 

constitucional.  

 Diante disso, no Recurso Extraordinário 4530009, com repercussão geral reconhecida, 

o Supremo Tribunal Federal analisou a questão a partir de um acórdão do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul, cujo autor do recurso estava representado pela Defensoria Pública.  

 No julgamento, a Defensoria Pública sustentou que a visão garantista da Constituição 

Federal de 1988 não se coaduna com a reincidência, porque o instituto viola o princípio da 

individualização da pena, bem como resulta no vedado bis in idem, já que o agente tem sua 

pena agravada em razão da prática de um crime anterior, que acaba produzindo efeitos jurídicos 

duas vezes. Outrossim, também foi alegado que o rótulo de reincidente prejudica a 

ressocialização, que seria a finalidade oficial da pena. Nesse mesmo sentido, afirma Copetti: 

A agravação da pena do delito posterior é dificilmente explicitável em termos 

racionais, e a estigmatização que sofre a pessoa prejudica a sua reincorporação social. 

Em termos de direitos humanos, a igualdade perante a lei, o fim da readaptação da 

pena privativa de liberdade, a racionalidade das penas e a presunção da inocência, 

entre outros, resultam afetados. O registro da condenação uma vez cumprida e a sua 

relevância potencial futura colocam o condenado que cumpriu sua condenação em 

inferioridade de condições frente ao resto da população, tanto jurídica como 

faticamente (COPETTI, 2000, p. 194)  

 Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal acabou não dando provimento ao recurso, por 

unanimidade, reconhecendo a constitucionalidade da reincidência conforme prevista no Código 

Penal brasileiro no art. 61, I. Nesse sentido: 

AGRAVANTE –  REINCIDÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE – Surge 

harmônico com a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no 

que prevê, como agravante, a reincidência.  

(STF - RE: 453000 RS, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 

04/04/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-

194 DIVULG 02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013) 

 Os argumentos do STF partiram da premissa da dupla finalidade da pena, repressiva e 

preventiva, a fim de justificar o tratamento com maior rigor dos acusados reincidentes. Além 

disso, aduziu que não haveria bis in idem no instituto por não se punir o agente pelo mesmo 

fato, mas sim por fatos diversos, supostamente apenas considerando a reincidência como 

circunstância pessoal da vida pregressa do réu. 

                                                
9 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 453.000. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 

03 de out. de 2013.  
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 Por fim, o Supremo Tribunal Federal alegou que o princípio da individualização da pena 

não estaria sendo violado, mas sim prestigiado com o reconhecimento da reincidência, já que 

estaria dando tratamento diferente aos desiguais, quais sejam, primários e reincidentes.  

 O Ministro Relator Marco Aurélio ainda ressaltou na sua fundamentação o fato de que 

a reincidência tem seus reflexos em diversos institutos penais e processuais penais, não apenas 

como agravante genérica. Diante disso, sustentou que, uma vez reconhecida a 

inconstitucionalidade do instituto, seria necessário o afastamento de diversas outras implicações 

que tem como base a reincidência.  

Assim, todas essas normas, por coerência, teriam que ser consideradas 

inconstitucionais, o que provocaria uma série de alterações no sistema penal como um todo, o 

que o Ministro considerou incabível por significar uma “exacerbação do chamado garantismo 

penal”.  

Apesar de o tema já estar pacificado na jurisprudência, data vênia, as críticas continuam 

pertinentes pelos mesmos motivos já expostos ao longo do trabalho. Isso porque os  

fundamentos invocados pelo STF seguiram a mesma linha do defendido pela parcela da 

doutrina que entende pela constitucionalidade da reincidência, sendo que esses argumentos 

foram enfrentados e rebatidos, especialmente por Zaffaroni e Pierangeli na obra Manual de 

Direito Penal Brasileiro.  

 

4. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ SOBRE A COMPATIBILIDADE DO 

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA COM A REINCIDÊNCIA 

 

4.1. HC nº 84.412/04: balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal para a aplicação do 

princípio da bagatela 

 A primeira vez que o Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre o princípio da 

insignificância foi em 1988, no RHC 66.869/PR10. Na ocasião, habeas corpus foi impetrado 

com o objetivo de trancar a ação penal por ausência de justa causa. Isso porque o crime em 

análise consistia em uma lesão corporal culposa, prevista no art. 129, §9º, do CP, que provocou 

apenas uma pequena equimose de três centímetros.  

 Diante disso, os Ministros deram provimento ao recurso para trancar a ação penal, 

invocando que esta sobrecarregaria inutilmente as Varas Criminais, já tão oneradas, o que 

                                                
10 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RHC 66.869/PR. Relator: Aladir Passarinho. Diário de Justiça, Brasília, 

28 de abril de 1989. Disponível em: http://www.stf.jus.br. Acesso em 17/02/2021. 
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evidencia o caráter político criminal do princípio da insignificância. Nesse sentido, tem-se a 

ementa: 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL. INEXPRESSIVIDADE DA 

LESÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA. CRIME NÃO CONFIGURADO. SE 

A LESÃO CORPORAL (PEQUENA EQUIMOSE) DECORRENTE DE 

ACIDENTE DE TRÂNSITO E DE ABSOLUTA INSIGNIFICANCIA, COMO 
RESULTA DOS ELEMENTOS DOS AUTOS - E OUTRA PROVA NÃO SERIA 

POSSIVEL FAZER-SE TEMPOS DEPOIS - HÁ DE IMPEDIR-SE QUE SE 

INSTAURE AÇÃO PENAL QUE A NADA CHEGARIA, INUTILMENTE 

SOBRECARREGANDO-SE AS VARAS CRIMINAIS, GERALMENTE TÃO 

ONERADAS. (RHC 66869, Relator(a): ALDIR PASSARINHO, Segunda Turma, 

julgado em 06/12/1988, DJ 28-04-1989  PP-06295  EMENT VOL-01539-02 PP-

00187) 

 Entretanto, foi apenas em 2004, com o HC 84.412/0411, que o princípio da bagatela 

passou a ser amplamente reconhecido na jurisprudência dos tribunais pátrios, sendo que esse 

leading case fixou alguns vetores como parâmetro para o reconhecimento da insignificância. 

Veja-se: 

E M E N T A: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS 

VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE 

POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE 

DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO 
MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM 

DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - "RES FURTIVA" NO 

VALOR DE R$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO 

ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO 

DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA 

INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE 

DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. - O princípio da 

insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da 

fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido 

de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu 

caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do 
relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a 

mínima 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 - apoiou-se, em seu processo de 

formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal 

reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção 

mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO 

DO DIREITO PENAL: "DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR". - O sistema 

jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade 

e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente 

necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos 

que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente 
tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa 

lesividade. O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, 

cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - 

não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico 

tutelado, seja à integridade da própria ordem social. (HC 84412, Relator(a): CELSO 

                                                
11 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 84.412/04. Relator: Ministro Celso de Mello – 

Segunda Turma. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 19 de out. de 2004.  
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DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/10/2004, DJ 19-11-2004 PP-00029  

EMENT VOL-02173-02 PP-00229 RT v. 94, n. 834, 2005, p. 477-481 RTJ VOL-

00192-03 PP-00963) 

 No julgamento em análise, o paciente, à época com dezenove anos, subtraiu uma fita de 

videogame avaliada em R$25,00 (vinte e cinco reais), sendo condenado a uma pena de 08 (oito) 

meses de reclusão. O Superior Tribunal de Justiça denegou o writ ao paciente, alegando que 

seria “imprescindível a distinção entre ínfimo (ninharia) e pequeno valor”. 

 Por sua vez, o Relator Ministro Celso de Mello entendeu que deveria ser aplicado o 

princípio da insignificância, a fim de afastar a tipicidade material, em respeito aos princípios da 

fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal. Dessa forma, 

sedimentou que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo só se justificariam 

quando estritamente necessárias, o que não era o caso, em razão de a lesão ao bem jurídico não 

ter sido significativa. 

 Com relação aos requisitos fixados na ocasião do julgado, Cléber Masson entende que 

os vetores, na verdade são muito próximos entre si, sendo que o STF não fez qualquer distinção 

entre eles, o que tornaria impossível diferenciá-los (MASSON, 2019, p. 104). O jurista explica 

esse fenômeno da seguinte forma: 

Mais do que um princípio, a insignificância penal é um fator de política criminal. 

Portanto, é necessário conferir ampla flexibilidade ao operador do Direito para aplicá-

lo, ou então para negá-lo, sempre levando em conta as peculiaridades do caso 

concreto. É imprescindível analisar o contexto em que a conduta foi praticada para, 

ao final, concluir se é oportuna (ou não) a incidência do tipo penal. Este é o motivo 

pelo qual a jurisprudência muitas vezes apresenta resultados diversos para casos 

aparentemente semelhantes (MASSON, 2019, p. 104). 

 Nesse mesmo sentido, Paulo Queiroz também entende que os requisitos fixados pelo 

STF seriam tautológicos: 

Sim, porque se mínima é a ofensa., então a ação não é socialmente perigosa; se a 

ofensa é mínima e a ação não perigosa, em conseqüência, mínima ou nenhuma é a 

reprovação, e, pois, inexpressiva a lesão jurídica. Enfim, os supostos requisitos apenas 

repetem a mesma idéia por meio de palavras diferentes, argumentando em círculo 

(QUEIROZ, 2008, p. 53).  

 Entretanto, certo é que nenhum dos vetores está relacionado com a vida pregressa do 

réu, sendo todos de natureza objetiva. A partir do momento em que o julgador se refere a 

circunstâncias pessoais do agente, estas devem possuir relevância apenas na aplicação da pena. 

Quando há um processo de conhecimento, o juiz deve exaurir as três etapas sobre o fato para 

que esteja configurado o crime: tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade (GRECO; 

LOBATO, 2008, p. 33). 
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 Dessa forma, quando se constata que uma lesão é insignificante, o fato é atípico e, 

consequentemente, nunca se chegaria à condenação nem deveriam ser analisadas as 

caraterísticas pessoais do agente (GRECO; LOBATO, 2008, p. 33). Nesse sentido, ressaltam 

Luis Greco e Danilo Lobato: “Se o réu é reincidente ou não, o foco da insignificância não são 

as características personalíssimas, mas sim o fato em si, dentro dos parâmetros de lesão do bem 

jurídico” (GRECO; LOBATO, 2008, p. 33). 

 Todavia, uma segunda corrente ainda defende que seria vedado o princípio da 

insignificância ao reincidente, pautado na frágil argumentação de que se trata de um instituto 

de política criminal. Nesse contexto, não haveria interesse da sociedade em deferir o benefício 

aos que já foram condenados definitivamente pela prática de uma infração penal (MASSON, 

2019, p. 105). Nesse sentido, há algumas decisões dos Tribunais Superiores: 

A jurisprudência do STJ tem afastado a aplicação do princípio da insignificância aos 

casos em que o agente é contumaz na prática delitiva, por evidenciar maior grau de 

reprovabilidade do comportamento, salvo quando ínfimo o valor do bem subtraído. 

STJ. 6ª Turma. AgRg no REsp 1509985/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 

17/04/2018.12 

O professor Ângelo Roberto Ilha da Silva também coaduna desse entendimento, 

pregando que no grau de reprovabilidade da conduta haveria uma brecha semântica para que 

analisem aspectos relacionados à culpabilidade do agente, afastando-se de uma análise formal 

do princípio da insignificância (SILVA; MELO; FERREIRA, 2014, p. 7/8). 

Fica evidente, portanto, que ainda há uma resistência em reconhecer a insignificância 

aos réus reincidentes, realizando uma distinção entre o instituto e a habitualidade delitiva, o que 

será aprofundado no próximo tópico. Assim, o fato de o acusado ostentar condenações 

anteriores é inserido como incompatível com o critério do reduzidíssimo grau de 

reprovabilidade do comportamento, pregando que essa baliza seria de natureza subjetiva. 

 

4.2. Análise de julgados em que a insignificância foi afastada aos réus reincidentes 

Conforme delineado já na introdução, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento 

conjunto do HC 123.108/MG, do HC 123.533/SP e do HC 123.734/MG, realizado em 2015, 

fixou o entendimento de que “a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa 

reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto”13.   

                                                
12 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp 1509985/RJ. Relator: Nefi Cordeiro. Diário de Justiça 

Eletrônico, Brasília, 17 de abril de 2018.. 
13BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 123.108/MG, Habeas Corpus 123.533/SP e Habeas Corpus  

123.734/MG. Relator: Ministro Roberto Barroso - Plenário. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 03 dez. 2015.   
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Entretanto, a partir de estudos realizados sobre o assunto e da análise de alguns julgados, 

em especial do Superior Tribunal de Justiça, foi possível observar que ainda há uma tendência 

jurisprudencial a resistir em reconhecer a bagatela aos réus reincidentes. Em se tratando de 

crimes contra o patrimônio, essa limitação se mostra evidente, já que os acusados muitas vezes 

apresentam diversas anotações de pequenos furtos em suas Folhas de Antecedentes Criminais. 

Assim, o trabalho visa a compreender o comportamento jurisprudencial do Superior 

Tribunal de Justiça no que diz respeito à compatibilidade entre princípio da insignificância e 

reincidência, já que este tribunal tem se mostrado mais restritivo no reconhecimento da 

bagatela. 

A escolha por delimitar a análise dos julgados para os crimes de furto se deu para que 

fosse possível estabelecer um paralelo entre a postura jurisprudencial e a noção do patrimônio, 

em especial a gestão estatal da pobreza e o controle de grupos indesejáveis. Por sua vez, a 

restrição do lapso temporal para a partir de 2015 está relacionada à data do julgamento conjunto 

pelo Supremo Tribunal Federal do HC 123.108/MG, do HC 123.533/SP e do HC 123.734/MG. 

Nesse sentido, vejamos a ementa do AgRg no AResp 1.049.849/MG14: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA 

ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE . I – O aresto objurgado afastou a 

incidência do princípio da insignificância com fundamento na maior 

reprovabilidade do comportamento do recorrente, já que o crime tratado nestes 
autos não é fato isolado em sua vida, destacando a sua reincidência em crimes 

contra o patrimônio, circunstância que evidencia que decidiu em 

conformidade com a jurisprudência pacífica deste Sodalício. Agravo 

regimental desprovido.” (AREsp 1.049.849-AgRg/MG, Rel. Min. FELIX 

FISCHER) 

No caso em análise, a ré teria tentado furtar duas peças de queijo de um supermercado, 

totalizando a irrisória lesão de R$40,44 (quarenta reais e quarenta e quatro centavos). Diante 

disso, foi condenada a 5 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento 

de 5 (cinco) dias-multa. A justificativa para se afastar o princípio da insignificância foi que ele 

não era compatível com a conduta da recorrente, reincidente em crimes contra o patrimônio.  

Assim, após invocar o fundamento de que “não se tratava de fato isolado em sua vida”, 

foram juntados diversos precedentes no mesmo sentido, sendo negado provimento ao agravo 

regimental por unanimidade.  

                                                
14 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. AgRg no AResp 1.049.849/MG. Relator: Felix Fischer. Diário de 

Justiça Eletrônico, Brasília, 26 de jun. de 2017.  
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Em HC impetrado ao STF contra a referida decisão, o Ministro Celso de Mello acabou 

reconhecendo a atipicidade material da conduta, de modo a aplicar o princípio da insignificância 

e absolver a paciente (HC 155.920/MG).  

Entretanto, um caso de furto de dois queijos teve que chegar até o Supremo Tribunal 

Federal, após ser mantida a condenação em todas as demais instâncias, para que a ré finalmente 

tivesse o reconhecimento da atipicidade de sua conduta. Ressalta-se que a o voto do Ministro 

do STJ teve sua argumentação limitada aos antecedentes da ré, desconsiderando por completo 

qualquer circunstância do fato em análise. Fica evidente que os fatos não foram julgados, mas 

sim a vida pregressa da autora, em uma perigosa aproximação do direito penal do inimigo. 

 Nesse mesmo sentido, tem-se também o HC 589.420/SP15, em que o STJ manteve a 

prisão preventiva de paciente condenado a 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de 

reclusão, em regime inicial fechado, pelo furto de dois shampoos em um supermercado. No 

caso, cujo Relator foi o Ministro Felix Fischer, a decisão foi fundamentada com base na 

contumácia delitiva do agente, o que revelaria “fundado receio de reiteração delitiva”.  

Ressalta-se que o julgamento é de 30 de junho de 2020, ou seja, durante o período de 

pandemia do novo coronavírus – COVID-19. Entretanto, o Relator entendeu que eram 

preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do paciente, diante de 

suposto perigo à ordem pública gerado por sua liberdade – que vem a ser uma lesão totalizada 

em R$20,00 (vinte reais). 

Em HC ao STF, HC 188.467/SP16, a prisão preventiva acabou sendo revogada, sem que 

se aprofundasse no mérito da imputação ou na aplicação do princípio da insignificância 

efetivamente: 

Habeas corpus. Furto qualificado. Prisão preventiva. Habeas corpus contra decisão 

monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Não se conhece de habeas corpus 
impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Manifesta 

ilegalidade do decreto prisional. Desproporcionalidade de medida. Concessão da 

ordem de ofício. Substituição da prisão preventiva da paciente por medidas cautelares 

diversas. Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Paulo Teixeira 

Ferreira e outros em favor de Robson Drago, contra decisão monocrática da lavra do 

Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 

589.420/SP. Em 01.02.2020, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do 

crime de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal. Ato 

contínuo, o magistrado de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em prisão 

preventiva. (...) Nesse contexto, sem aprofundar no exame do mérito da imputação, 

cuja incursão compete às instâncias ordinárias, verifico, ao exame das circunstâncias 
concretas do caso, não obstante o paciente ser reincidente específico, entendo 

                                                
15 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 589.420/SP. Relator: Felix Fischer. Diário de Justiça 

Eletrônico, Brasília, 01 de jul. de 2020.  
16 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 188467 SP 0097801-26.2020.1.00.0000. Relatora: Rosa 

Weber. Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 19 de nov. de 2020.  
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completamente desproporcional a imposição da prisão preventiva, pois o objeto do 

furto é de baixo valor (dois shampoos no valor de R$ 10,00 cada) e foi praticado em 

face de uma sociedade empresária (Supermercado Fernandes de Barra Bonita), tudo 

a evidenciar o reduzido risco à ordem pública representado pelo paciente. Desse 

modo, reputo, tal como ressaltado pelo Ministro Dias Toffoli, mais adequada e 

suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da 

prisão (art. 282, § 6º, c/c art. 319 do CPP). Ante o exposto, forte nos arts. 654, § 2º, 

do CPP, e 192, caput, do RISTF, julgo extinto o presente writ sem resolução de mérito, 

mas concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus, para, confirmando a liminar 

anteriormente deferida, revogar a prisão preventiva de Robson Drago, decretada nos 
autos da ação penal nº 1500052-73.2020.8.26.0598 em trâmite na 1ª Vara Criminal da 

Comarca de Barra Bonita/SP, determinando-se ao juízo de primeiro grau sua 

substituição por medidas cautelares diversas (artigo 319 do CPP). Publique-se. 

Brasília, 19 de novembro de 2020. Ministra Rosa Weber Relatora (STF - HC: 188467 

SP 0097801-26.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 

19/11/2020, Data de Publicação: 24/11/2020) 

 Outro caso emblemático consiste no HC 173.563/SP17, em que o acusado foi condenado 

à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 12 

(doze) dias-multa, pela tentativa de furto de 1 (uma) caixa com 12 tabletes de 50g de chocolate 

Amaro, 1 (uma) caixa com 21 tabletes de 50g de chocolate Suflair, 1 (uma) caixa com 21 

unidades de Halls sabor cereja e 1 (uma) unidade de refresco em pó sabor laranja, marca Frisco, 

totalizando R$ 126,36.  

 Na ocasião, o paciente entrou no estabelecimento comercial Atacadão S/A, em 

Tatuapé/SP, e subtraiu as mercadorias das prateleiras do mercado, escondendo os produtos em 

sua mochila. Entretanto, assim que ele passou pelo caixa sem efetuar o pagamento acabou 

detido pelos seguranças do local.  

 Finalizada a instrução, o juízo de origem havia absolvido o réu com base no art. 386, 

III, CPP, reconhecendo o princípio da insignificância. Todavia, o Ministério Público recorreu 

da sentença ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que reformou a decisão nos termos da seguinte 

ementa: 

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES - ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO 

PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM FUNDAMENTO NO ART. 386, III, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Apelação ministerial - condenação nos 

exatos termos da denúncia - possibilidade - materialidade e autoria delitivas. 

Atipicidade de conduta afastada - impossibilidade de o reconhecimento de crime 

impossível - não restou comprovado que o autor jamais conseguiria atingir a 

consumação do delito. Aplicação do princípio da insignificância - valor do bem que 

não é pequeno - conduta do agente que não se afigura de pequena reprovabilidade e 

irrelevante periculosidade social - réu que possui vários apontamentos criminais. 

Tentativa reconhecida - iter criminis percorrido intermediário. Regime fechado - réu 

que possui maus antecedentes e é reincidente. Recurso provido." 

                                                
17 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 173.563. Relatora: Gilmar Mendes. Diário de Justiça 

Eletrônico, Brasília, 18 de out. de 2019.  
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 Logo, fica evidente que a fundamentação do TJ-SP foi pautada nos outros apontamentos 

criminais do acusado, o que não seria compatível com a pequena reprovabilidade e a irrelevante 

periculosidade social necessárias para a aplicação da bagatela.  

Em recurso ao Superior Tribunal de Justiça, no HC 512.059/SP, a 5ª Turma também 

não conheceu do habeas corpus, por unanimidade. Todavia, na decisão a insignificância sequer 

chegou a ser abordada.  

Apenas no HC 176.563/SP, impetrado no Supremo Tribunal Federal, é que foi 

reestabelecida a sentença absolutória e reconhecida a insignificância. No julgamento, cujo 

relator foi o ministro Gilmar Mendes, ficou explícito que apenas aspectos de ordem objetiva 

devem ser analisados para a concessão do princípio da insignificância.  

A decisão reconhece que a bagatela atua como verdadeira causa de exclusão da própria 

tipicidade, então seria equivocado afastar-lhe a incidência tão somente pelo fato de o paciente 

possuir antecedentes criminais. Se o crime é um fato típico, antijurídico e culpável, em não 

havendo tipicidade, sequer se pode falar em crime.  

O Ministro Gilmar Mendes ainda ressaltou que a análise subjetiva de atributos inerentes 

ao agente significaria dar prioridade ao contestado e ultrapassado direito penal do autor, em 

detrimento do direito penal do fato. Insta reprisar parte da ementa do brilhante julgamento: 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo, em favor de Fábio Garbim Campos, contra acórdão 

proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou 

provimento ao Agravo Regimental no HC 512.059/SP. Consta dos autos que o 

paciente foi denunciado pela prática de furto tentado, delito descrito no art. 155, caput, 

c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.(...) A hipótese reclama com nitidez a 

incidência do princípio da insignificância, sobretudo porque a consequência nuclear 

do crime patrimonial é acrescer o patrimônio do autor e minorar o da vítima, o que 

acabou por não se configurar na situação ora examinada. Nesses termos, tenho que, a 

despeito de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da 

conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a 
tipicidade material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico 

tutelado, sendo atípica a conduta imputada. Ademais, as circunstâncias do caso 

concreto demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal 

para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do 

agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de 

reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada 

(cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004). 

Ante o exposto, com base no artigo 192, caput , do RISTF, concedo a ordem para 

restabelecer a sentença absolutória proferida nos autos da Ação Penal 0006042-

14.2015.8.26.0625. Comunique-se com urgência o juízo da 1ª Vara Criminal da 

Comarca de Taubaté/SP. Publique-se. Brasília, 15 de outubro de 2019. Ministro 
Gilmar Mendes Relator Documento assinado digitalmente (STF - HC: 176563 SP - 

SÃO PAULO 0030445-48.2019.1.00.0000, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data 

de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: DJe-227 18/10/2019) 

 Por fim, válido consignar mais uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg 

no AREsp n° 1.142.944/MG, que trata da subtração de uma caixa de salgadinhos. No caso, a 
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Defensoria Pública estadual, representando o recorrente, alegou que o bem jurídico era 

irrelevante para a máquina estatal, então não haveria lesão ao bem jurídico tutelado. Dessa 

forma, pugnou pelo afastamento da tipicidade da conduta, já que a reincidência não poderia, 

por si só, levar ao indeferimento da bagatela. 

 Todavia, o relator Ministro Sebastião Reis Júnior entendeu que o acórdão estava 

alinhado ao entendimento do STJ, no sentido de que a reiteração no cometimento de infrações 

penais não seria compatível com o princípio da insignificância.  

Assim, seguindo mesmo padrão de copiar alguns precedentes na fundamentação, o voto 

se resume a afirmar que não seria possível reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a 

mínima ofensividade da conduta, por ser o acusado multirreincidente e contumaz na prática de 

delitos patrimoniais. Nesse sentido:  

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

FURTO SIMPLES. REITERAÇÃO CRIMINOSA. MAIOR REPROVABILIDADE 

DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 

ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE 

SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 568/STJ. 1. Na linha da jurisprudência 

desta Corte Superior, a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de 
relevante reprovabilidade e inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 2. 

No caso, o Tribunal a quo registrou que o acusado é multirreincidente e possuidor de 

maus antecedentes, sendo contumaz na prática de delitos patrimoniais, não fazendo 

jus à aplicação do princípio bagatelar. 3. Não sendo aptos os argumentos trazidos na 

insurgência para desconstituir a decisão agravada, deve ela ser mantida pelos seus 

próprios fundamentos. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 

1142944 MG 2017/0197202-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data 

de Julgamento: 03/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

11/05/2018) 

Entretanto, nesse caso, no HC 157.853/MG para o STF a decisão foi mantida e negou-

se a ordem de seguimento do habeas corpus. Na hipótese, o Ministro Relator Dias Toffoli 

entendeu que não seria possível acatar a tese de irrelevância material da conduta porque o 

paciente era contumaz na prática de crimes contra o patrimônio.  

Assim, o Ministro também entendeu que a habitualidade delitiva ou reincidência seria 

um óbice à aplicação do princípio da insignificância. Veja-se: 

Decisão: Vistos. Habeas corpus impetrado em favor de Welder Ferreira Alvarenga, 

apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 

que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.142.944/MG, Relator o 

Ministro Sebastião Reis Júnior. A impetrante alega, em síntese, estarem presentes os 

requisitos necessários à aplicação do postulado da insignificância. Aduz, para tanto, 

que “no dia 29/06/2013, o assistido ingressou no estabelecimento comercial 

denominado Lanchonete Vovó Eugênia e subtraiu uma caixa contendo 27 pacotes de 
salgadinhos ‘Cheetos Requeijão’, da marca ‘Elma Chips’ avaliado aproximadamente 

em R$ 67,50 (sessenta e sete reais e cinquenta centavos), sendo devidamente 

restituídos à vítima no mesmo dia (e-STJ Fl.1)” (grifos da autora). Sustenta que a 

reincidência não impede que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da 

conduta. Afirma, ainda, que “resta clara a necessidade de aplicação do princípio da 
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insignificância, mostrando-se a conduta do paciente como atípica e irrelevante para a 

intervenção do Direito Penal, sendo imperioso determinar sua absolvição, ante a 

ausência de justa causa, isto é atipicidade material ”(grifos da autora). (...) O julgado 

proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade 

flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte 

encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento 

formado. De fato, entendo não ser possível acatar a tese de irrelevância material da 

conduta praticada pelo paciente, pois, conforme apontou o Ministro Sebastião Reis 

Júnior em seu voto, ele seria contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, o 

que obsta a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência da 
Corte (HC nº 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia DJe de 

21/5/10; HC nº 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo 

Lewandowski, DJe de 30/5/11; RHC nº 112.870/DF, Primeira Turma, de minha 

relatoria, DJe de 27/8/12; HC nº 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro 

Gilmar Mendes, DJe de 17/3/14). Anote-se, ainda, que o Tribunal Pleno, ao denegar 

o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do 

Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que 

a habitualidade delitiva específica ou a reincidência, obstam a aplicação do princípio 

da insignificância (Informativo nº 793/STF). (...) Com essas considerações, nos 

termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego 

seguimento ao presente habeas corpus. Publique-se. Brasília, 6 de junho de 2018. 
Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente (STF - HC: 157853 

MG - MINAS GERAIS 0072296-04.2018.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, 

Data de Julgamento: 06/06/2018, Data de Publicação: DJe-113 08/06/2018) 

 Fica evidente, portanto, que, apesar da tese fixada pelo STF, a reincidência ainda é 

invocada como único fundamento para negar a aplicação do princípio da insignificância, em 

especial na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.  

No STF, os Ministros Gilmar Mendes e o então Ministro Celso de Mello é que tendem 

a se posicionar favoráveis à aplicação do princípio da bagatela aos reincidentes, o que o próprio 

Gilmar Mendes ressaltou no HC 173.563/SP18. Isso acaba gerando decisões muito conflitantes, 

em que hipóteses basicamente idênticas apresentam desfechos totalmente opostos. 

 Ressalta-se que os julgados tendem a invocar eventual habitualidade delitiva, cujo 

conceito muito se confunde com a própria reincidência, para negar a bagatela. Nesse sentido, 

Cléber Masson define o criminoso habitual como “aquele que faz da prática de delitos o seu 

meio de vida” (MASSON, 2019, p. 107).  

Com o Pacote Anticrime, Lei 13.964/19, essa figura ainda foi inserida no art. 28-A, do 

CPP, prevendo a vedação do acordo de não persecução penal diante de indícios de 

criminalidade habitual, reiterada ou profissional. Entretanto, a lei em nenhum momento traz um 

conceito efetivo de habitualidade delitiva, o que afronta diretamente o princípio da legalidade 

(SÁ; HAUG, 2020, p. 13). 

Dessa forma, os tribunais negam o princípio da bagatela a partir de um conceito jurídico 

vago e incompatível com o Direito Penal, sem apontar qual seria a diferença entre habitualidade 

                                                
18 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 173.563. Relatora: Gilmar Mendes. Diário de Justiça 

Eletrônico, Brasília, 18 de out. de 2019. 
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delitiva e reincidência, sendo que ambas partem de um direito penal do autor. Até porque o “o 

fato criminoso não se torna mais grave quando é praticado por um reincidente” 

(YAROCHEWSKY, 2005, p. 143).  

Além disso, a corrente que entende que descabe o princípio da insignificância em 

nenhum momento enfrenta o fato de que a insignificância, na verdade, atua na tipicidade da 

conduta. Dessa forma, como o fato é atípico, não haveria crime, de modo que sequer deveriam 

ser analisadas as caraterísticas pessoais do agente, conforme afirmou Gilmar Mendes no 

julgamento do HC 173.563/SP.  

Logo, fica evidente que tendência jurisprudencial de restringir o princípio da 

insignificância nesses casos revela uma postura estatal de combater a miséria a partir da 

criminalização.  

Nesse contexto, Löic Wacquant, na sua obra Punir os Pobres, evidencia justamente 

como a repressão de pequenos delitos e da mendicância vai funcionar como mecanismo de 

controle da população marginalizada dos guetos, o que pode ser trazido para o contexto 

brasileiro em se tratando de pequenos furtos. 

 

5. A NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CRIME DE 

FURTO E A CRIMINALIZAÇÃO DA POBREZA 

 

5.1. Da criminologia crítica ao grande encarceramento 

Ao longo da história, a criminologia se propôs a responder perguntas relacionadas a 

quem seria o criminoso e o que seria o crime. Nesse sentido, Vera Malaguti afirma que a 

definição positivista dos manuais jurídicos é de que a criminologia é o exame causal-explicativo 

do crime e dos criminosos (BATISTA, 2018, p. 15). 

Entretanto, no final dos anos 60 do século XX (BATISTA, 2018, p. 89), eclode a 

Criminologia Crítica, que está pautada na “construção de uma teoria materialista, ou seja, 

econômico-política, do desvio, dos comportamentos socialmente negativos e da 

criminalização” (BARATTA, 2002, p. 159).  

Dessa forma, afasta-se da velha criminologia positivista, baseada em um enfoque 

biopsicológico, que buscava a explicação dos comportamentos criminalizados a partir da 

criminalidade como um dado ontológico e pré constituído à reação social e ao direito penal 

(BARATTA, 2002, p. 160).  
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Baratta afirma que dois foram os movimentos fundamentais produzidos pela 

criminologia crítica: 

Em primeiro lugar, o deslocamento do enfoque teórico do autor para as condições 

objetivas, estruturais e funcionais, que estão na origem dos fenômenos do desvio. Em 

segundo lugar, o deslocamento do interesse cognoscitivo das causas do desvio 

criminal para os mecanismos sociais e institucionais através dos quais é construída a 
“realidade social” do desvio, ou seja, para os mecanismos através dos quais são 

criadas e aplicadas as definições de desvio e de criminalidade e realizados os 

processos de criminalização. (BARATTA, p. 160) 

Dessa forma, o foco do estudo não é mais sobre “quem é o criminoso”, já que se parte 

do pressuposto de que a criminalidade não é ontológica. A criminologia crítica entende que o 

que existe são processos de criminalização filtrados pelo princípio da seletividade penal, em 

que ocorre uma dupla seleção: dos bens protegidos e dos comportamentos dos indivíduos entre 

todos os que realizaram infrações (BATISTA, 2018, p. 89).  

Isso significa que a criminalidade vai ser como um status atribuído a determinados 

indivíduos, um “bem negativo”, distribuído desigualmente de acordo com a hierarquia dos 

interesses fixados no sistema socioeconômico e conforme a desigualdade social entre os 

indivíduos (BARATTA, 2002, p. 161). 

Nesse contexto, o sistema penal passa a ser analisado como um sistema de direito 

desigual, que tende a privilegiar os interesses das classes dominantes e a dirigir o processo de 

criminalização, principalmente, para as formas de desvio típicas das classes subalternas 

(BARATTA, 2002, p. 164), a partir de um processo de seletividade penal. 

É possível apontar como primeiros criminólogos críticos os norte-americanos William 

Chambliss, Richard Quinney e Austin Turk. William Chambliss começou analisando como a 

legislação contra os pobres na Europa absolutista alterava de acordo com as necessidades 

econômicas e de trabalho, o que foi objeto de atenção da historiografia marxista. Ao analisar 

comparativamente a criminalidade nos Estados Unidos e na Nigéria, Chambliss concluiu que a 

sociedade capitalista produz e requer um elevado índice de criminalidade, que seria resultado 

das imposições culturais, relacionadas ao consumo, e das necessidades materiais, fomentadas 

pela mais-valia (ANITUA, 2008, p. 658).  

Entretanto, Vera Malaguti aponta que o fruto da criminologia crítica já se deu com a 

publicação de dois livros que mudaram o cenário e representaram uma verdadeira ruptura 

epistemológica na criminologia: Punição e estrutura social, de Rusche e Kirchherimer, e Vigiar 

e punir, de Michel Foucault (BATISTA, 2018, p. 91).  

Rusche estuda a questão criminal a partir da análise histórica dos sistemas penais entre 

os séculos XV e XX, afastando-se do reducionismo determinista. Assim, não apresenta o 
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sistema penal como algo ontológico e absoluto, mas sim que se modula de acordo com as 

conveniências de regulação da mão de obra (BATISTA, 2018, p. 93).  

Por sua vez, Michel Foucault faz uma leitura das disciplinas de Rusche, entendendo as 

novas estratégias de controle social e atualizando as projeções feitas por Rusche em 1930 para 

a realidade dos anos de 1960 (BATISTA, 2018, p. 93). 

A partir da leitura desses dois livros, há um marco nas teorias e nas militâncias 

criminológicas da Europa, Estados Unidos, Canadá e na América Latina (BATISTA, 2018, p. 

96). Em se tratando do contexto da América Latina, a criminologia crítica ainda vai ser utilizada 

na “luta contra a truculência do ciclo das ditaduras civil-militares do continente” (BATISTA, 

2018, p. 97). 

Entretanto, no final do século XX, o novo contexto histórico fez com que ocorressem 

diversas alterações na concepção da Criminologia Crítica. Isso porque a crise recessiva 

mundial, a década perdida dos anos de 1980 e o contexto de neoliberalismo trouxeram o sistema 

penal para o epicentro da atuação política (BATISTA, 2018, p. 99).  

Nesse sentido, Vera Malaguti expõe: “O singular do neoliberalismo foi conjugar o 

sistema penal com novas tecnologias de controle, de vigilância, de constituição de bairros 

pobres do mundo em campos de concentração” (BATISTA, 2018, p. 99).  

Isso se deu porque, após várias décadas de investigação criminológica e investimento 

social em prisão e em bairros carentes, principalmente nos Estados Unidos e em países europeus 

que implantaram o Estado de Bem Estar Social, alguns criminólogos começaram a realizar 

balanços e perceberam que o delito, na verdade, tinha aumentado. Nesse contexto, tem-se a 

publicação paradigmática do artigo de Robert Martinson, em 1974, intitulado “O que funciona? 

Perguntas e respostas sobre a reforma penitenciária”. (ANITUA, 2008, p. 761). 

Dessa forma, essa sensação de “nada funciona” fez com que começasse a substituição 

por uma linha penal de “mão dura”, conforme expõe Anitua: 

Diante dessa sensação de desencanto, e pelo apoio que foi encontrado em parte da 

população após as reivindicações carcerárias e as do movimentismo social de 

esquerda, muitos criminólogos passaram, nos anos 1970, a assumir a falência da época 

do tratamento e sua substituição por uma linha penal de “mão dura”, a qual, por outro 

lado, fora mantida quase desde a época da Inquisição e simplesmente atuava em outro 

lado ou na surdina, e contra a qual a geração dos Sessenta havia reagido (ANITUA, 

2008, p. 762). 

A partir dessa lógica, a população carcerária dos Estados Unidos, que em 1975 era de 

380 mil pessoas, dez anos mais tarde passou a contar com 740 mil presos. Em 1995, superou 

1.5 milhão e chegou a quase dois milhões no final de 1998 (ANITUA, 2008, p. 764).  
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Ressalta-se que essas mudanças criminológicas e penitenciárias corriam em paralelo 

com as alterações socioeconômicas avalizadas por uma ideologia neoliberal. A força dos 

neoconservadores estava pautada justamente na crise do Estado do bem-estar social e nas 

dificuldades dos políticos desses Estados em resolver problemas sociais em um contexto de 

estagnação econômica (ANITUA, 2008, p. 765). 

A situação vai ser agravada em razão de a crise do Estado benefactor ter sido ampliada 

pelos governos conservadores, que passaram a direcionar os recursos até então destinados para 

habitação, educação e demais cumprimento de direitos sociais para reforçar o peso estatal em 

gastos militares, policiais e penitenciários, sob a bandeira da “lei e ordem” (ANITUA, 2008, p. 

765). 

Essa mesma onda punitiva foi reproduzida no Brasil, já que, se os EUA ocupam a 

posição de maiores carcereiros do mundo, o Brasil passou a ocupar lugar importante ao imitar 

a supemax estadunidense e seus princípios da incomunicabilidade e imposição da dor e 

humilhações aos familiares e aos presos. 

Dessa forma, enquanto em 1994 o Brasil tinha 110 mil prisioneiros, em 2005 esse 

número já era de 380 mil presos (BATISTA, 2018, p. 100). Atualmente, é possível consultar 

no endereço eletrônico do Departamento Penitenciário Nacional que, entre o período de janeiro 

a junho de 2020, o número de presos e monitorados eletronicamente chegou a 759.51819. 

Nesse contexto de enfrentamento da questão criminal, Anitua aponta três grandes linhas 

de enfrentamento da questão criminal: “lei e ordem”, direito penal mínimo e abolicionismo. 

Dessa forma, o trabalho visa a evidenciar justamente como a vedação ao reconhecimento da 

insignificância para réus reincidentes evidencia essa tendência no ordenamento jurídico 

brasileiro de adotar uma política de “lei e ordem”.   

Para Anitua, “lei e ordem” seria parte da base ideológica criminal da intolerância, 

pautada nas ideologias de defesa social, segurança nacional e direito penal do inimigo, que 

surge na década de 1960 contra a criminologia crítica. Assim, recupera o positivismo e o caráter 

patológico do crime, com o auxílio da mídia e das suas campanhas de alarme social, de modo 

a impor penalidades mais severas e flexibilizar garantias (BATISTA, 2018, p. 102).  

A obra Pensando sobre o delito, de James Wilson, foi um dos guias desse realismo 

criminológico de direita, a partir do estabelecimento da relação entre os índices delitivos com 

as possibilidades de ser preso, de modo a pregar o recrudescimento da pena. Da mesma forma, 

Castigando os delinquentes, de Erneste Van der Haag, também parte dessa linha ao pregar que 

                                                
19 Disponível em <https://www.gov.br/depen/pt-br/sisdepen>. Acesso em 20/04/2021. 
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é mais fácil dissuadir do que reabilitar , partindo da premissa retribucionista de que quem faz 

tem que pagar (BATISTA, 2018, p. 102/103). 

Com a difusão por James Wilson da “Teoria das janelas quebradas”, em 1980, o 

incentivo à punição de pequenos delitos torna ainda mais evidente a questão da criminalização 

da pobreza. Assim, há a defesa da criminalização de condutas desordeiras ou antissociais, o que 

intensifica a seletividade e a criminalização do excedente de mão de obra para o grande 

encarceramento, em um fenômeno denominado por Wacquant de onda punitiva (BATISTA, 

2018, p. 103/104). 

Nesse sentido, os pequenos delitos, que, em tese, seriam compatíveis com o princípio 

da insignificância, passam a ser duramente punidos como “política de criminalização do 

excedente de mão de obra para o grande encarceramento” (BATISTA, 2018, p. 103). Assim, 

Vera Malaguti conclui que “O sistema penal tornou-se o território sagrado da nova ordem 

socioeconômica (...) sobram braços e corpos no mercado de trabalho, aumentam os controles 

violentos sobre a vida dos pobres .” (BATISTA, 2018, p. 100) 

O sistema penal, enquanto instrumento de controle social, tem como uma das funções o 

controle dos grupos considerados indesejáveis pelo Estado, a partir de uma lógica capitalista. 

Logo, condenar um agente pelo furto de uma caixa de salgadinhos, alegando uma suposta 

“habitualidade delitiva”, evidencia que o cárcere recruta um setor de marginalizados sociais e 

traduz a conflitividade social em punição. 

 

5.2. O ciclo autofágico da instituição carcerária como gestão da miséria 

 Löic Wacquant, em sua obra “Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados 

Unidos” analisa justamente a substituição do modelo de welfare state (Estado de Bem-estar 

Social) pelo Estado penal nos Estados Unidos, o que vai se dar a partir se uma escavação 

seletiva das atividades da polícia, dos tribunais e da prisão especificamente para a administração 

das categorias “problemáticas” (WACQUANT, 2013, p. 19). Dessa forma, ele parte do 

pressuposto de que o pensamento neoliberal dispõe de três estratégias principais para tratar as 

condutas que julgam indesejáveis, ofensivas e ameaçadoras (WACQUANT, 2013, p. 20).  

 A primeira seria socializar esses grupos, ou seja, agir nas estruturas e mecanismos 

coletivos que as produzem e reproduzem. Nesse sentido: 

No que diz respeito, por exemplo, ao aumento persistente do número de pessoas 
visivelmente sem domicílio fixo, que “sujam” a paisagem urbana, deve-se construir 

ou subvencionar alojamentos, ou ainda assegurar-lhes um emprego ou um rendimento 
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que lhes permita encontrar um refúgio no mercado habitacional (WACQUANT, 2013, 

p. 21). 

 A segunda estratégia seria a medicalização, que considera que o motivo para uma pessoa 

viver na rua seria a dependência em álcool, drogas ou problemas de saúde mental e, portanto, 

uma patologia individual a ser tratada por profissionais de saúde. Por fim, a terceira estratégia 

apontada por Wacquant é a penalização, que vai tratar esse grupo de pobres e indesejáveis como 

delinquentes, utilizando o cárcere como forma neutralização e de invisibilização de problemas 

sociais: 

O nômade urbano é etiquetado como delinquente (por intermédio, por exemplo, de 
um decreto municipal colocando fora da lei pedir esmolas ou ficar deitado na calçada) 

e tratado enquanto tal; ele deixa de integrar o contingente dos “sem teto” quando é 

colocado atrás das grades. A “construção legal do ‘sem teto’ como quase não-

humano” condensa os seus direitos, o reduz efetivamente a um não-cidadão e facilita 

o processo criminal. A penalização serve aqui como uma técnica para a invisibilização 

dos “problemas sociais que o Estado, enquanto alavanca burocrática da vontade 

coletiva, não pode ou não se preocupa mais em tratar de forma profunda, e a prisão 

serve de lata de lixo judiciária em que são lançados ou dejetos humanos da sociedade 

de mercado.   

 É esse sistema de penalização que vai ser adotado nos Estados Unidos a partir do 

declínio do Bem-Estar Social, o que também se estendeu aos países europeus e à América 

Latina, incluindo o Brasil. A ideia da mendicância trazida por Wacquant pode ser facilmente 

trazida para o contexto brasileiro e para a análise da insignificância como instituto de política 

criminal. É possível traçar um paralelo entre criminalizar “pedir esmola” com a tipificação do 

furto de dois queijos, por exemplo. O foco do cárcere vai ser o mesmo: a pobreza.  

 Em seu livro, Wacquant vai apontar ainda dois desdobramentos dessa política estatal de 

criminalização das consequências da pobreza patrocinada pelo Estado. A primeira vai ser a 

“reorganização dos serviços sociais em instrumento de vigilância e controle das categorias 

indóceis à nova ordem econômica e moral” (WACQUANT, 2013, p. 111). Isso se deu com a 

restrição do acesso à ajuda pública e seu condicionamento à adoção de certas normas de 

conduta, que vem a ser econômicas, sexuais, familiares, educativas.  O maior exemplo dessas 

exigências vai se dar com o workfare a o learnfare: 

As mais comuns dessas exigências estipulam que o beneficiário deve aceitar qualquer 

emprego ou atividade semelhante que lhe for proposta, quaisquer que sejam a 

remuneração e as condições de trabalho, sob pena de ter de abrir mão do seu direito à 

assistência (workfare). Outras moldam a ajuda às famílias em função da assiduidade 

escolar de sues filhos ou do adolescente beneficiário (learnfare) (...). Em Nova Jérsei, 
em meados dos anos 1990, por exemplo, a verba AFDC era suprimida se uma jovem 

mãe solteira não morasse com seus pais (mesmo se estes a tivessem colocado porta 

afora) e se ela tivesse mais filhos a quantia a receber diminuiria.  
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 No Brasil, programas como o “Bolsa Família” também trazem entre as 

condicionalidades a verificação da frequência escolar das crianças e adolescentes de 6 a 17 

anos20. Assim, crianças de 6 a 15 anos devem ter uma frequência mínima de 85%, enquanto os 

adolescentes de 16 a 17 anos devem estar presentes em 75% das aulas. As famílias que 

descumprem tais compromissos estão sujeitas à sanções gradativas, que podem ser a 

notificação, suspensão do benefício ou, até mesmo, o seu cancelamento (CARNELOSSI, 

BERNARDES, 2014, p. 297). 

Entretanto, Bruna Carnelossi e Maria Eliza Mattosinho Bernardes questionam a real 

eficácia dessa condicionalidade no enfrentamento da pobreza. Isso porque esse requisito parte 

do pressuposto de que a incidência da pobreza está exclusivamente associada a níveis baixos 

de escolaridade, desconsiderando a complexidade do fenômeno. Além disso, está relacionado 

a uma visão meritocrática, de que a condição de pobre é atribuída a “quem não faz sua parte” 

(CARNELOSSI, BERNARDES, 2014, p. 298).  

Entretanto, o que essa obrigatoriedade de frequência escolar costuma gerar 

normalmente é uma formação precária e insuficiente, produzindo uma mão de obra não 

qualificada (CARNELOSSI, BERNARDES, 2014, p. 286). Assim, essa crítica está diretamente 

relacionada com a ideia de Wacquant de que “a política workfare não visa a reduzir a pobreza, 

mas busca apenas diminuir a visibilidade dos pobres da paisagem cívica e “dramatizar” o 

imperativo do assalariamento” (WACQUANT, 2013, p. 112). O objetivo de condicionar os 

programas sociais ao trabalho ou ao estudo não vai ser efetivamente erradicar a pobreza, mas 

sim manter a vigilância sobre aqueles que podem vir a ser uma ameaça social.   

O segundo comportamento da política de contenção repressiva dos pobres trazido por 

Wacquant é o recurso maciço e sistemático à prisão, que faz com que a “marginalidade 

persistente, enraizada no desemprego, no subemprego e no trabalho precário” (WACQUANT, 

2013, p. 113), se torne menos visível da cena pública.   

Assim, a pena não vai se dar apenas como mero instrumento de resposta ao crime, mas 

sim como mecanismo organizacional destinado a conter as desordens sociais. Um dos suportes 

penais apontados por Wacquant para o confinamento dessas pessoas indesejadas vai ser 

justamente o agravamento das sanções em casos de recindiva, que se deu nos Estados Unidos 

com o “Three Strikes and You’re Out.  

A premissa da Lei do Strike é punir a reincidência para determinados crimes de forma 

mais grave, inclusive com prisão perpétua a partir do cometimento do terceiro crime. Na 

                                                
20 Disponível em: <https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/bolsa-familia/gestao-do-programa-

1/condicionalidades>. Acesso em 03/04/2021. 
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Califórnia, a lei foi aprovada em 1993, logo após uma Polly Hannah Klass, uma garota de doze 

anos ter sido sequestrada e assassinada por Richard Alle Davis, que tinha várias anotações 

criminais anteriores (BOSON, 2015, p. 13). 

Entretanto, mais de quinhentas infrações – inclusive crimes menos graves, como o 

furto— qualificavam o “terceiro strike” no Estado da Califórnia, o que ensejava a prisão 

perpétua. Na Geórgia, havia o “Two Strikes and You’re Out”, que agravava a pena dos 

reincidentes em sete crimes específicos (WACQUANT, 2013, p. 123). Nesse contexto é que se 

deu o inchaço da população carcerária norte-americana.  

No Brasil, é possível apontar como equivalente à política do “Three Strikes” as 

consequências que recaem sobre os que ingressam no sistema como reincidentes. Além de todas 

as consequências na execução da pena e no agravamento da reprimenda, a vedação ao princípio 

da insignificância aos já condenados anteriormente retrata bem essa lógica.  

O Estado penal acaba criando um ciclo, já que a prisão e os efeitos criminógenos vão 

contribuir para a insegurança e a violência que supostamente se propõem a remediar, conforme 

exposto por Wacquant: 

 A escalada do Estado penal estadunidense responde, assim, não à escalada da 

criminalidade – que foi primeiro estagnante e depois declinante durante essas três 

décadas fundamentais –, mas antes aos deslocamentos sociais provocados pela 

dessocialização do trabalho assalariado e pela redução de fastos do Estado caritativo. 

E ela tende a se tornar a sua própria justificativa, na medida em que seus efeitos 
criminógenos contribuem decisivamente para a insegurança e a violência que 

supostamente deveriam remediar (WACQUANT, 2013, p. 125).  

 A tentativa de neutralizar os “dejetos humanos da sociedade de mercado”, sem qualquer 

tipo de política que tente assegurar uma mínima reinserção na sociedade depois que terminam 

de cumprir suas penas, faz com que a instituição carcerária seja cada vez mais autofágica, o que 

implica diretamente nos índices de reincidência. Wacquant trouxe esses dados de acordo com 

a população carcerária dos Estados Unidos: 

Como provêm quase que exclusivamente dos estratos mais precarizados do 
proletariado urbano, os ocupantes das cadeiras estadunidenses são, também, por 

implicação (sócio)lógica, habitués do sistema carcerário: 59% já tinham sido presos 

antes e 14% tinham sido condenados à prisão com sursis, restando apenas um quarto 

de “noviços” na casa de detenção (WACQUANT, 2013, p. 131). 

 Por sua vez, no Brasil, o Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional 

de Justiça e o programa Justiça Presente apresentaram, em 2020, o relatório “Reentradas e 

reiterações infracionais”, que analisou levantamentos sobre os retornos ao sistema prisional. De 

acordo com os dados, 42,5% das pessoas com processos registrados nos Tribunais de Justiça 



42 

 

em 2015 de todo o Brasil reentraram no Poder Judiciário até dezembro de 2019. No Estado do 

Espírito Santo, esse percentual chegou a alarmantes 75%.21 

 Dessa forma, fica evidente que aqueles selecionados pelo sistema uma vez quase na 

metade dos casos tendem a retornar. Isso não vai se dar pela periculosidade ou gravidade dos 

crimes que cometeram, tanto que na mesma pesquisa ficou demonstrado que os dois delitos 

mais frequentes das execuções penais baixadas ou julgadas em 2015 foram tráfico de drogas e 

condutas afins, em primeiro lugar, e furto como segundo, ambos crimes sem violência ou grave 

ameaça e tipicamente cometidos pelas parcelas mais pobres da população.  

 Wacquant explica a detenção desses membros do populacho da seguinte forma: 

Mas, acima de tudo, sua detenção e sua prisão, e mesmo o seu julgamento e 

condenação à prisão, são explicadas em grande parte “mais pelo caráter ofensivo do 

que pela gravidade do crime”. Pior ainda: a gestão policial e carcerária da insegurança 

social tem certamente por efeito, no curto prazo, controlar os membros da “gentalha” 

que sujam as ruas da cidade, mas, com o passar do tempo, também “confirma seu 

estatuto e reabastece continuamente as suas fileiras”. Além do fato de que a “cadeia é 

a instituição primária na existência da gentalha”, a recente campanha de perseguição 

penal dos pobres nos espaços públicos contribui para agravar o sentimento de 

insegurança e de impunidade, na medida que “obscurece a distinção entre o crime 

verdadeiro e o que é apenas incômodo e ofensivo (WACQUANT, 2013, p. 133).   

 Ou seja, o sujeito não está preso pelos diversos pequenos furtos que cometeu, mas sim 

pelo que ele representa na sociedade e por não se enquadrar na lógica de mercado. Normalmente 

são desempregados, em situação de rua e “poluem” o ambiente social. Assim, o Estado encontra 

no cárcere um mecanismo de neutralizar e invisibilizar – ainda mais – esses grupos, formado 

basicamente por pobres e pretos.  

 Com relação à questão racial, não se pode perder de vista todo o racismo que envolve 

esse processo criminalização e enquadramento dos pobres. Até porque, conforme propõe a 

Teoria Crítica da Raça, a raça deve ser utilizada como “informador das reflexões sobre o 

direito”, em uma abordagem interseccional. Nesse sentido, afirmam Caroline Lyrio e Thula 

Pires: 

(...) o racismo é investigado a partir da sua conexão com outros sistemas 

discriminatórios (de base patriarcal, classista, étnica, relacionada a orientação sexual, 

religiosa, etc.) e a utilização isolada de qualquer desses critérios de opressão, gera um 

retrato reducionista sobre os sujeitos que estão submetidos a 

duplos/triplos/quádruplos sistemas de opressão pelas suas condições de mulheres 

negras pobres, homens negros gays, mulher negra lésbica não cristã, etc (SILVA, 

PIRES, 2015, p. 62). 

                                                
21 Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/panorama-reentradas-sistema.pdf>. Acesso em 03/04/2021. 
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 Não é possível analisar pobreza e seletividade do sistema penal sem que o critério raça 

seja utilizado como lente. Há inclusive significativas normas jurídicas brasileiras de caráter 

essencialmente seletivo, em que o critério racial foi nitidamente utilizado para a definição 

normativa dos grupos sociais a serem excluídos (SILVA, PIRES, 2015, p. 79).  

 Nesse mesmo sentido, Wacquant também analisou a desproporcionalidade racial do 

encarceramento nos Estados Unidos, associando as prisões como substitutas do gueto. Nos 

Estados Unidos, a predominância dos negros no cárcere é um fenômeno recente, cujo ponto de 

inflexão se situa em 1988, com o lançamento da propaganda eleitoral de George Bush sobre 

“Willie Horton”, feita de imagens ameaçadoras do estuprador negro de uma mulher branca 

como emblemáticas da criminalidade contemporânea. No ano seguinte, os homens negros já 

passaram a compor mais da metade das prisões no país (WACQUANT, 2013, p. 333-334). 

 A partir desse fenômeno, no início dos anos 1990 nos Estados Unidos, a probabilidade 

de ser preso durante a vida era de 4% para brancos, 16% para latinos e 29% para os negros 

(WACQUANT, 2013, p. 334). Nesse contexto, Wacquant associa essa frente carcerária a partir 

de uma comparação histórico-analítica entre gueto e prisão: 

Ambos pertencem a um mesmo tipo de organização, a saber, a das instituições de 

confinamento forçado: o gueto é uma forma de “prisão social”, ao passo que a prisão 

funciona como um “gueto judiciário”. Ambos tem por missão confinar uma população 

estigmatizada de modo a neutralizar a ameaça material e/ou simbólica que ela faz 

pesar sobre a sociedade mais ampla, da qual foi extirpada (WACQUANT, 2013, p. 

335). 

 Em um contexto brasileiro, é possível associar o que se dá nos Estados Unidos com os 

guetos com as nossas favelas.  Os grupos estigmatizados que ocupam as favelas e os cárceres 

são os mesmos, porque o sistema penal vai “pinçar” justamente os pretos e pobres que ocupam 

as comunidades. Nesse sentido, um relatório divulgado em 2020 no 14º Anuário Brasileiro de 

Segurança Pública apontou que, a cada três pessoas detidas, duas são negras. Os dados são de 

2019, relevando um percentual de 66,7% de pretos no sistema carcerário brasileiro22.  

 É possível concluir, portanto, que os selecionados pelo sistema penal compõem um 

padronizado grupo de pretos, pobres e reincidentes. Não se trata de gravidade do crime de 

cometeram ou de uma maior propensão biológica a cometer delitos – como defendiam os 

lombrosianos –, mas sim de uma política criminal que visa a neutralizar corpos que não se 

enquadram na lógica de mercado. Nessa lógica, tem-se aqueles processados e punidos pelo 

                                                
22 Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/10/anuario-14-2020-v1-

interativo.pdf>. Acesso em 03/04/2021. 
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furto de bens de valor ínfimo, incapaz de causar lesão a qualquer bem jurídico, mas suficientes 

para que o Estado tente legitimar sua política de criminalização da pobreza.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O princípio da insignificância é instrumento fundamental para assegurar a 

fragmentariedade do direito penal, que deve proteger tão somente valores imprescindíveis para 

a sociedade. Apenas quando esgotados todos os meios extrapenais de controle social é que a 

criminalização se legitima, como última ratio. Isso se dá até mesmo para que não se tenha o 

descrédito da sanção criminal, que acabaria “perdendo sua força intimidativa diante da ‘inflação 

legislativa’ reinante nos ordenamentos positivos” (BITENCOURT, 2017, p. 57). 

 Nesse contexto, a bagatela vai assegurar que condutas formalmente típicas, mas que não 

causam lesão efetiva ao bem jurídico tutelado, não sejam consideradas crimes. Assim, a própria 

tipicidade vai ser liminarmente afastada, ante a ausência de relevância material do fato. Um 

shampoo furtado do mercado, pacote de salgadinho ou queijo, todos fatos que se enquadrariam 

no texto literal do art. 155, do Código Penal. Entretanto, o que não está configurado é a efetiva 

lesividade do bem jurídico patrimônio, sem que haja proporcionalidade em impor uma sanção 

penal e mover todo o Judiciário quando o que se tem é um prejuízo de alguns poucos reais. 

 Apesar de já ter havido certa resistência pelo Judiciário em se reconhecer o princípio da 

insignificância, já que este não está positivado em normas legais, hoje os tribunais tendem a 

aceitar sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro e a seguir as balizas fixadas pelo 

Supremo Tribunal Federal: (a) a mínima 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. 

Todavia, a divergência se dá justamente com relação a sua compatibilidade com o 

instituto da reincidência, que ocorre quando o agente já ostenta alguma condenação anterior 

transitada em julgado. A premissa da reincidência, em si, já é de constitucionalidade duvidosa, 

já que ela atua punindo de forma mais grave um indivíduo que já cumpriu a reprimenda imposta 

pelo Estado, de modo que a mesma circunstância que ensejou a primeira sanção vai ser utilizada 

para agravar a nova pena e sua execução. 

Além da violação do ne bis in idem, os reincidentes também sofrem com todo o estigma 

e com a dificuldade de reinserção na sociedade depois que terminam de cumprir suas penas, 

sem que recebam qualquer auxílio estatal quando são liberados. Dessa forma, esperar que esses 

agentes consigam escapar do ciclo autofágico do sistema carcerário e ainda punir mais 
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gravemente aqueles que voltam a delinquir seria, no mínimo, uma postura contraditória e 

desproporcional – ainda mais considerando a situação degradante e cruel que sofrem enquanto 

cumprem suas penas em presídios assolados por uma situação de coisas inconstitucional. 

Em se tratando do princípio da insignificância, a situação se torna ainda mais irrazoável, 

já que a bagatela afasta a própria tipicidade, sem que haja espaço para que os antecedentes do 

acusado sejam analisados. Sequer há crime, então o fato de o sujeito ser ou não reincidente não 

poderia interferir no reconhecimento do princípio, o que já foi inclusive fixado em tese pelo 

Supremo Tribunal Federal em julgamento conjunto de HC.  

Entretanto, o que se extrai dos julgados do Superior Tribunal de Justiça analisados no 

trabalho é que uma suposta habitualidade delitiva ainda é utilizada como único fundamento, 

não só afastar a bagatela, como também para impor regimes semiabertos e fechados. As 

decisões tendem a utilizar como fundamento expressões genéricas de que a conduta do acusado 

“não se trata de fato isolado em sua vida”, sem que se teça comentários sobre a ação em si e 

sua lesão ao bem jurídico tutelado.  

Dessa forma, o que se analisa não é o caso concreto e o eventual crime, mas sim o autor 

do fato e seu caráter ofensivo. O que se vai ter em comum entre todos esses agentes selecionados 

pelo sistema por pequenos furtos vai ser um padrão homogêneo: pobres e pretos. O tipo penal 

do furto já tende a ser direcionado a esse grupo, trata-se de um delito patrimonial de pobres. 

Quando estamos tratando da subtração de bens de R$40,00 (quarenta reais) de um mercado, por 

exemplo, fica ainda mais evidente que o grupo de reincidentes que se enquadrariam na bagatela 

é o dos hipervulneráveis: cidadãos muitas vezes em situação de rua, desempregados e que 

furtam como meio de subsistência.  

 Diante disso, fica evidente que essa política criminal nada mais é do que o 

encarceramento dos mais pobres. Criminalizar a pobreza para que os dejetos da sociedade, que 

não se enquadram na lógica do mercado e em nada são produtivos para o sistema, deixem de 

poluir o ambiente. Assim, o Estado invisibiliza os problemas sociais e busca legitimar uma 

violação ainda maior dos direitos desses indivíduos quando eles estão no cárcere.  

A ideia vai ser neutralizar corpos e conter a pobreza de forma repressiva, fenômeno esse 

analisado por Wacquant nos Estados Unidos durante a passagem do Estado de Bem-estar Social 

para o Estado Penal. O movimento pode ser facilmente observado também no contexto 

brasileiro, que também viveu – e ainda vive – a explosão do número de encarcerados como 

estratégia de política criminal.  

 Essa ideia de Wacquant da “onda punitiva” vai atuar justamente sobre as condutas 

consideradas antissociais, criminalizando o excedente de mão de obra e gerando o grande 
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encarceramento. Os pequenos furtos se enquadrariam perfeitamente nessa categoria de ações 

desordeiras, porque a lesividade social não estaria presente nem a gravidade do crime é que está 

em consideração,  mas sim o que esses agentes representam.  

É o fenômeno do obscurecimento da “distinção entre o crime verdadeiro e o que é 

apenas incômodo e ofensivo” (WACQUANT, 2013, p. 133).  Furtar dois queijos não é crime, 

porque a conduta é atípica, mas os antecedentes do agente que praticou essa ação e o que ele 

representa na sociedade de capital torna tênue o limite entre o que efetivamente é capaz de 

lesionar o bem jurídico e o que é incômodo. Assim, na dúvida entre os limites, o Estado opta 

por criminalizar a pobreza a fim de os “corpos que sujam a paisagem urbana” (WACQUANT, 

2013, p. 21) sejam neutralizados.  
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