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RESUMO
Essa pesquisa possui como objetivo trazer à baila alguns aspectos explanados no Trabalho de Conclusão de Curso
intitulado “Da Aplicação do Direito Penal de autor quando da incidência do Princípio da Insignificância em sede de
julgamento pelos Tribunais Superiores”, apresentado no Curso de pós-graduação  lato sensu em Ciências Penais da
Universidade Estadual de Maringá. Para contemplar o limite máximo de páginas possíveis para os Anais, foi eleito como
recorte a discussão acerca da aplicação de institutos e interpretações incompatíveis com o Princípio da Insignificância,
como por exemplo o instituto da reincidência. Nessa perspectiva, o Princípio da Insignificância é compreendido como
excludente de tipicidade, isto é, quando reconhecido retira do sistema penal o conhecimento de fatos que na verdade
não configuram crime, não havendo porque se perquirir o animus do agente, seus antecedentes ou sua vida pregressa,
conforme explica Nilo Batista (2004). Foram utilizadas também as categorias de “tipicidade conglobante” (PIERANGELLI;
ZAFFARONI, 2007), “direito penal de autor” e "direito penal do fato", sob a ótica de Luigi Ferrajoli (2002), a fim de que o
Princípio discutido possa ser compreendido sob a luz do ordenamento jurídico como um todo, sem perder de vista as
implicações existentes entre Direito Penal e Estado Democrático de Direito. No que tange o aspecto metodológico,
considerando o recorte realizado, a análise contempla o método qualitativo-comparativo, na forma como é exposto por
Antonio Henriques e João Bosco Medeiros (2017).  

PALAVRAS-CHAVE: Princípio da insignificância; Tipicidade Conglobante; Direito Penal de Autor; Reincidência.

1 INTRODUÇÃO

O artigo  versa  sobre  o  princípio  da  insignificância  e  abrange  desde  a  origem da  teoria,
elucidando a sua aplicação como forma de exclusão da tipicidade, até a sua relação com a tipicidade
material,  trazendo  à  baila  o  conceito  de  tipicidade  conglobante;  o  direito  penal  de  autor,
conceituando-o e analisando a sua opção pelos magistrados quando da reincidência;  e por fim,
sobre a adoção do direito penal de autor quando da aplicação do princípio da insignificância pelos
tribunais superiores.

A escolha do tema advém do contato da pesquisadora com processos criminais que versam
sobre delitos de potenciais ofensivos variados, durante o período em que foi servidora do Poder
Judiciário do Estado do Paraná. Ressalta-se que o tema ora encartado, trata-se de questão não
exaurida e que apresenta muitas divergências na jurisprudência.

Para  tanto,  utilizar-se-á  o  método  qualitativo-comparativo,  nos  termos  de  Henriques  e
Medeiros (2017), na medida que se pretende realizar uma análise acerca do conteúdo dos discursos
jurídicos, bem como comparar formas de sistemas penais, buscando apreciar a temática sob outra
perspectiva, enfatizando suas contradições.

Cabe salientar que os valores que permeiam o Direito têm se modificado gradualmente. A
princípio  o  Direito  se  bastava  em ordens  escritas  e  positivadas  que  sempre  foram tidas  como
intangíveis. Essa concepção legalista foi sendo superada e a própria noção de ordenamento jurídico
sofreu modificações profundas, sobretudo em relação a valores que sempre permearam a realidade
do Direito, mas que não faziam parte de seus domínios. O ordenamento positivo foi preservado,
porém, foram introduzidos entendimentos novos e que estão ganhando a atenção do judiciário, ante
a base filosófica e sociológica solidas que apresentam.
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Nesse contexto, temos o advento do princípio da insignificância que, embora não positivado,
encontra respaldo em outros princípios e até mesmo na teoria do delito adotada pelo ordenamento.

O princípio da insignificância, como causa de exclusão da tipicidade, quando reconhecido,
retira  do  sistema  penal  o  conhecimento  de  fatos  que  na  verdade  não  configuram  crime.  O
reconhecimento  da  insignificância  nos  ‘delitos’  de  bagatela  se  trata  de  medida  de  justiça,  cujo
reconhecimento é direito do cidadão. Porém, a incidência de tal princípio não é igualitária, sendo
habitualmente  afastada quando  o  magistrado opta  pela  aplicação  do direito  penal  de  autor  em
detrimento do direito penal do fato.

2 DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Com a evolução do direito,  segundo Silva (2004),  o  princípio  da insignificância foi  sendo
inserido na doutrina. Muito embora a origem deste princípio seja controvertida, é possível considerar
que tenha se dado no século XX, diante da crise econômica enfrentada na época. Houve, naquele
período, um exponencial aumento nos crimes de furto, de onde surgiu a noção de bagatela, isto é, o
princípio da insignificância fora aplicado a priori nos crimes contra o patrimônio. Em 1964, com Claus
Roxin, surgiu a formulação teórica para a aplicação do princípio da insignificância para afastar a
tipicidade  de  algumas  condutas,  aquelas  que  ofendessem  de  forma  irrelevante  o  bem  jurídico
tutelado. Essa teoria teve por fundamento a fragmentariedade do Direito Penal.

Segundo Toledo, apud Greco (2014), o princípio da insignificância, defendido por Roxin, tem o
escopo de auxiliar o intérprete na análise do tipo, reservando para o direito penal a proteção dos
bens jurídicos, excluindo-se as bagatelas.

Conforme explica Gomes (2010), no tocante à origem do princípio da insignificância destaca-
se a discussão existente sobre o assunto, salientando que, não obstante seja inexorável qualquer
constatação exígua em relação ao surgimento do referido princípio, o mesmo vem sendo invocado
por diversos renomados autores, pelo menos desde o século XIX, tais como: Carrara, Von Liszt,
Quintiliano, Saldaña, Roxin, Baulmann, Zaffaroni. Dos supramencionados mestres, Gomes (2010)
destaca o trabalho desenvolvido por Claus Roxin, o qual introduziu o princípio bagatelar, afirmando
que este atuaria como causa excludente da tipicidade penal. Aludido jurista alemão (1964), citado
por Gomes (2010, p. 55), com maestria e dicção peculiares, aduz que “o velho princípio de minimis
non curat praetor vale no delito de coação na medida exata. As influências coercitivas sem (grande)
duração, e as consequências que não são dignas de menção, não são socialmente danosas em
sentido material (...)”.

Citado por Gomes (2010), na mesma senda interpretativa Tiedemann (p. 55) faz alusão à
teoria da insignificância, chamando-a de princípio de bagatela (Bagatellprinzip), delimitando-a em
consonância com as prerrogativas inerentes ao princípio da proporcionalidade, argumentando que
deve existir coesão entre o delito e a gravidade da intervenção estatal pelo delito. Tece comentários
aduzindo, precipuamente, que referido princípio é trazido à baila somente nos casos concretos e que
se  denota  a  possibilidade  de  considerá-lo  como  uma  causa  de  antijuridicidade  material,  e,
consequentemente, uma excludente de tipicidade.

Segundo Dotti (2013), há duas correntes antagônicas que disputam a predileção dos juristas
criminais:  o  movimento  de  lei  e  de  ordem  e  o  movimento  abolicionista  do  sistema  penal.
Intermediário a esses dois movimentos, existe o movimento do direito penal mínimo, o qual propõe a
utilização restrita do sistema penal na luta contra o delito.

Dotti (2013) recorda ainda que o Estado somente deverá recorrer a pena criminal quando o
ordenamento  positivo  não apontar  outros  meios  adequados  para  prevenir  e  reprimir  o  ilícito.  A
respeito disso, Dotti (2013, p. 153) cita as seguintes e célebres palavras de Nelson Hungria: 
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Somente quando a sanção civil se apresenta ineficaz para a reintegração da ordem jurídica é
que  surge  a  necessidade  da  enérgica  sanção  penal.  O  legislador  não  obedece  a  outra
orientação. As sanções penais são o último recurso para conjurar a antinomia entre a vontade
individual e a vontade normativa do Estado. Se um fato ilícito, hostil a um interesse individual
ou coletivo, pode ser convenientemente reprimido com as sanções civis, não há motivo para a
reação penal.

Acrescenta  Dotti  (2013)  que  a  aplicação  da  pena  representa  restrições  e  sacrifícios
importantes aos direitos fundamentais do acusado e, por isso mesmo, faz-se necessário que esse
sacrifício seja indispensável à paz e conservação sociais, vez que a própria defesa dos direitos e
das garantias fundamentais constitui a base do Estado Democrático de Direito.

Dotti (2013) ainda complementa:

O princípio da intervenção mínima deve, obrigatoriamente, ser atendido pelo Poder Legislativo
através de critérios sólidos na elaboração da lei  penal,  elegendo apenas os bens jurídicos
dignos de proteção pelo Direito Penal e que guardam estreita relação com a Constituição. Esse
dever institucional também obriga o Poder Judiciário, extirpando o ranço jurídico da tipicidade
legal, para uma tipicidade penal, esta sim compatível com um Estado Democrático de Direito
(DOTTI, 2013, p. 153).

Para Greco (2014), o princípio da insignificância está diretamente relacionado ao princípio da
intervenção mínima,  o  qual  funciona como limitador  do  poder  punitivo  do Estado.  O legislador,
assim, seleciona somente os bens mais importantes existentes em sociedade para serem protegidos
pelo Direito Penal. 

Nucci (2013) segue a mesma linha de raciocínio:

Com relação à insignificância (crime de bagatela), sustenta-se que o direito penal, diante de
seu caráter subsidiário, funcionando como ultima ratio no sistema punitivo, não se deve ocupar
de bagatelas. Com efeito, essa postura decorre do princípio da intervenção mínima, que, no
Estado Democrático de Direito, demanda mínima ofensividade  ao bem tutelado para legitimar
o braço punitivo estatal (NUCCI, 2013, p. 180).

Dotti (2013), ressalva, porém, que apesar de relacionados há uma diferença importante entre
os princípios da intervenção mínima e da insignificância:

Há hipóteses em que embora a lesão seja considerável, não se justifica a intervenção penal
quando  o  ilícito  possa  ser  eficazmente  combatido  pela  sanção  civil  ou  administrativa,  por
exemplo. Enquanto o princípio da intervenção mínima se vincula mais ao legislador, visando
reduzir  o número das normas incriminadoras,  o da insignificância se dirige ao juiz do caso
concreto, quando o dano ou o perigo de dano são irrisórios. No primeiro caso é aplicada uma
sanção extrapenal; no segundo caso, a ínfima afetação do bem jurídico dispensa qualquer tipo
de punição. Pode-se falar então em intervenção mínima (da lei penal) e insignificância (do bem
jurídico afetado) (DOTTI, 2013, p. 155).

Segundo  Vico  Mañas  (1994),  o  princípio  da  insignificância  se  mostra  como  meio  de
interpretação  restritiva,  fundado  no  conceito  material  do  tipo  penal,  o  qual,  por  conseguinte,  é
possível  contemplar  a  proposição  político-criminal  da  desnecessidade  de  descriminalização  de
conduta que, conquanto se encaixe formalmente ao tipo, não agride os bens jurídicos de forma
relevante ao direito penal.

Assim, tem-se que o acolhimento do princípio da insignificância se deve à atipicidade material.
Existe, porém, na doutrina, uma corrente mais radical que defende que todo e qualquer bem previsto
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na legislação merece a proteção do Direito Penal, não admitindo, em qualquer caso, a discussão
sobre o seu real valor.  Vico Mañas (1994) refuta os argumentos dessa corrente, expondo que o
legislador,  quando trabalha na redação do tipo penal,  visa atingir  os prejuízos relevantes que o
comportamento tipificado possa causar à ordem jurídica e social. Não sendo possível, entretanto,
evitar que também se alcance os casos mais leves. Nesse contexto, o princípio da insignificância
surge para trazer equilíbrio, servindo como meio de interpretação restritiva do tipo penal, revelando a
natureza subsidiária e fragmentária do direito penal.

Para Greco (2014), a tipicidade penal necessária à caracterização do fato típico divide-se em
formal e conglobante. A tipicidade formal é a adequação da conduta ao tipo abstratamente previsto
na legislação penal. Já a tipicidade conglobante refere-se a dois aspectos, a saber: se a conduta do
agente é antinormativa e se o fato é materialmente típico. 

É justamente no que concerne a tipicidade conglobante que reside o estudo do princípio da
insignificância, pois para que a conduta se amolde perfeitamente ao tipo, tem-se que considerar a
relevância do bem tutelado.

Em resumo, verificamos o seguinte raciocínio: “se não há tipicidade material, não há tipicidade
conglobante;  por  conseguinte,  se  não  há  tipicidade  penal,  não  haverá  fato  típico;  e,  como
consequência lógica, se não há o fato típico, não haverá crime” (Greco, 2014, p. 68).

Nucci (2013) também lembra que algo pode até preencher o tipo legal, porém, avaliando-se a
conduta conglobantemente, isto é, unido às demais regras do ordenamento jurídico, vê-se que em
certos casos o bem jurídico não foi afetado.

Nas palavras de Pierangeli e Zaffaroni (2007, p. 461), “a tipicidade conglobante consiste na
averiguação da proibição através da indagação do alcance proibitivo da norma, não considerada
isoladamente, e sim conglobada na ordem normativa”.

Busato (2013) afirma, no mesmo sentido, que não basta para a relevância de uma conduta a
sua correspondência descritiva a um modelo. Faz-se necessário que a conduta guarde dimensão
material também, uma lesividade que justifique a intervenção penal. O autor complementa:

A  norma  pretende  ser  reconhecida  como  relevante.  Para  tanto,  sua  expressão  deve
contemplar, por um lado, uma pretensão conceitual de relevância e, por outro, uma pretensão
de ofensividade que expressa um ataque intolerável a um bem jurídico essencial, pois esse é o
nível de relevância exigido para que o Direito penal possa ocupar-se do caso (BUSATO, 2013,
p. 347).

No mesmo contexto, Nilo Batista (2004) conclui  acerca da referida função do princípio da
lesividade é que quando esta for insuficiente, fica vedada a imposição da pena, ou seja, não se
constitui um crime apenas pelo estado ou condição do agente, afastando, dessa forma, a aplicação
do Direito Penal de autor, ainda que disfarçadamente. 

Levada às últimas consequências, essa função do princípio da lesividade implica excluir do
campo do  direito  penal  as  medidas  de  segurança,  uma vez  que,  como acentuam Pierangeli  e
Zaffaroni (2007), um direito penal fundamentado na perigosidade é um direito penal de autor. 

Sobre a temática, assevera Gomes (2011) que a teoria constitucionalista do delito exige a
presença concomitante da tipicidade formal e material para a concretização do tipo penal no plano
fático,  gerando,  a posteriori,  a  aplicação de sanções eminentemente penais.  Insta salientar  que
referida pena dar-se-á após o devido processo legal,  conforme estabelecido no artigo 5, LIV da
Carta Magna de 1988, concretizando-se, destarte, premissas basilares do Estado Democrático de
Direito. 

Gomes (2010) ressalta que a “materialização” da tipicidade formal é obstada quando não se
denota  no  plano  fático  o  nexo  de  causalidade  entre  a  conduta  e  o  resultado,  ficando,  pois,
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descaracterizada a aludida tipicidade.  Vislumbra-se supramencionada situação nas hipóteses de
concausas absolutamente independentes da conduta do agente – Ex: A dispara contra B, que é
atingido  levemente  no  braço,  advém um  terremoto  que  ocasiona  a  morte  de  B.  Na  hipotética
situação ilustrada acima, resta claro o descompasso entre a conduta e o resultado naturalístico, não
se perfazendo, nessa senda, o nexo causal, descaracterizando a tipicidade formal do delito.

Segundo Gomes (2010), atualmente se destaca a posição proeminente (juízo valorativo nos
casos concretos) dos magistrados, deixando-se de lado o velho silogismo formalista da premissa
maior,  menor  e  conclusão.  O “fiat  justitia  et  pereat  mundus” (faça-se  justiça,  embora  pereça  o
mundo) já não tem sentido atualmente, eis que o juiz não pode se contentar mais com a aplicação
formal da lei, ainda que pereça o mundo, face a incidência dos princípios de direito, os quais são
diretrizes que condicionam o magistrado na aplicação das normas. Utiliza-se da razoabilidade na
aplicação das leis e fala-se, conforme conceito aduzido por Hegel, nos dias de hoje, em “fiat justitia,
ne pereat mundus” (faça-se justiça, para que o mundo não pereça).

A  infração  bagatelar  é  também  conhecida  como  delito  de  bagatela  ou  ainda  crime
insignificante, isto é, aquele que expressa fatos pouco relevantes, de ninharia. Traduz-se, conforme
esclarece Gomes (2010), como sendo condutas ou ataques ao bem jurídico que se mostram tão
irrelevantes que não se faz necessária à intervenção do Direito Penal, isto é, resulta desproporcional
intervenção do referido instituto, ficando, destarte, reservado para outras áreas do Direito. São fatos
os quais não se justifica incidência do Direito Penal.

Para Pierangeli e Zaffaroni (2007) a ausência da lesividade leva à exclusão do crime, pela
inexistência  da  tipicidade  da  conduta.  Dessa  forma,  o  princípio  da  insignificância  seria  uma
decorrência  lógica  do  novo  conceito  de  tipicidade  encartado,  o  que  os  autores  denominam
"tipicidade conglobante". 

Sobre a teoria da tipicidade conglobante, Pelissaro (2013) aduz:

Essa teoria basicamente entende que o estado não pode considerar como típica uma conduta
que  é  fomentada  ou  tolerada  pelo  Estado,  ou  seja,  o  que  é  permitido,  fomentado  ou
determinado por uma norma não pode estar proibido por outra. O juízo de tipicidade deve ser
concretizado  de  acordo  com  o  sistema  normativo  considerado  em  sua  globalidade
(PELISSARO, 2013).

Gomes  (2010)  esclarece  que  depois  de  muitos  embates  doutrinários  e  divergência
jurisprudencial  no  que  concerne  aos  requisitos  válidos  para  a  incidência  do  princípio  da
insignificância, o Supremo Tribunal Federal (STF) assentou o entendimento, em linhas gerais, de
quatro  vetores,  in  verbis  o  habeas  corpus  n°.  84.412-SP,  o  STF  decidiu:  “(A)  ausência  de
periculosidade social  da ação; (B) a mínima ofensividade da conduta do agente,  isto é,  mínima
idoneidade ofensiva da conduta; (C) a inexpressividade da lesão jurídica causada e (D) a falta de
reprovabilidade da conduta”.

Ou seja, três dos vetores supracitados referem-se à conduta, enquanto que o “c” faz menção
ao resultado. A questão que se apresenta é quanto à necessidade de ocorrência concomitante de
todos os requisitos retroencartados ou se haveria a possibilidade de desmembramento e aplicação
do princípio da insignificância em virtude só do desvalor da conduta ou só do desvalor do resultado.
Embora  exista  discussão  doutrinária  acerca  da  matéria  ventilada  acima,  filiamo-nos  a  corrente
doutrinaria  de  Luiz  Flávio  Gomes,  que assevera  a possibilidade e  necessidade de distinção da
insignificância da conduta e a do resultado. Logo, de plano, não se pode afastar a aplicação do
princípio da insignificância, fazendo mister a avaliação concreta do fato, pois há situações em que
falta o desvalor da conduta, em outras o desvalor do resultado e, há, ainda, um terceiro grupo, no
qual faltam ambos. 
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Gomes (2010) conclui que é imprescindível a análise de cada caso concreto, delineando-se
com clareza as peculiaridades, e aplicando-se o princípio da insignificância sempre que ocorrer o
desvalor da conduta, do resultado ou ambos. Insta ressaltar a necessidade dessa análise concreta
pelo aplicador do direito (magistrado), pois há situações em que o furto de uma garrafa de água
revela-se  como  um  fato  insignificante,  todavia,  no  deserto  do  Saara,  tal  conduta,  certamente,
denotar-se-á como um fato extremamente prejudicial a vítima, devendo, neste caso, ser aplicado o
Direito penal, tendo-se em vista o desvalor da ação (furto), bem como o desvalor do resultado (a
água nessas condições seria algo extremamente valioso para o agente detentor). O furto de uma
bicicleta de R$ 200,00 para um grande empresário revela-se insignificante, mas para quem recebe
um salário mínimo demonstra-se como um prejuízo de grande monta. 

Greco (2014, p. 69) salienta que nem todos os tipos penais permitem a aplicação do princípio
da insignificância, como, por exemplo, o crime de homicídio. Porém, “existem infrações penais em
que a sua aplicação afastará a injustiça do caso concreto”.

Nos crimes patrimoniais violentos, assevera Greco (2014), existe resistência com relação à
aplicação do princípio em tela. Os Tribunais Superiores entendem da seguinte forma:

A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que não é possível a aplicação do
princípio da insignificância aos crimes praticados com grave ameaça ou violência contra a
vítima, incluindo o roubo: É inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para
crimes praticados com violência ou grave ameaça, incluindo o roubo (STF, RHC 106.360/DF,
Rel.  Min.  Rosa  Weber,  1º  T.,  DJe  3/10/2012).  Em  igual  sentido:  STJ,  AgRg.  no  REsp.
1.363.672/DF,  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze,  5ª  Dje  16/4/2013.  (STJ,  AgRg.  no  REsp.
1259050/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, 6ª T., Dje 8/8/2013).

Há divergência também sobre a sua aplicação na Lei 11.343/06. Greco (2014) assinala que o
entendimento dos Tribunais Superiores tem sido de que não é possível a aplicação do princípio da
insignificância nesses delitos. Vejamos:

Não se afigura possível a aplicação do princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de
drogas, tendo em vista tratar-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a
quantidade de droga apreendida em poder do agente. Precedentes desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal. (STJ, HC 240258/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T., Dje 13/8/2013).

Embora  a  doutrina  em  geral  entenda  o  princípio  da  insignificância  como  excludente  de
tipicidade e o significado disso para a teoria do crime, há alguns autores que defendem não ser
aplicável o princípio da insignificância quando o agente é reincidente, afinando o pensamento com a
jurisprudência dominante. Vejamos o que Nucci (2013) diz a respeito:

O bem lesado precisa inserir-se num contexto maior, envolvendo o agente do delito, pois a
prática de pequenas infrações, com frequência, pode ser tão danosa quanto um único crime de
intensa gravidade. Diante disso, réus com maus antecedentes ou reincidentes não merecem a
aplicação do princípio da insignificância (NUCCI, 2013, p. 180-181).

Apesar dessas ponderações, em se vislumbrando a ocorrência da infração bagatelar própria,
para todas as situações, é inexorável a aplicação do princípio da insignificância, o qual tem o fito de
excluir  a  tipicidade  penal,  mais  precisamente,  a  tipicidade  material,  sendo  irrelevante  a  vida
pregressa do agente, conforme pontua Gomes (2010).

A jurisprudência maciça pátria tem aceitado a aplicação do referido princípio, fazendo mister
destacar  que  a  dificuldade  atual  encontrada  pela  jurisprudência  é  a  delimitação  da  sua  real
extensão, bem como a sutil diferença entre o princípio da insignificância e o princípio da irrelevância
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penal do fato. Os Tribunais têm oferecido critérios para diferenciação retroencartada. Para tanto,
destaca-se  os  vetores  elencados  pelo  Ministro  Celso  de  Mello  a  qual  está  sendo  amplamente
difundida e observada pelos pretórios brasileiros: (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.

3 DO DIREITO PENAL DE AUTOR 

Zaffaroni et al (2003) alerta que não há um consenso sobre a conceituação de Direito Penal
de autor, sendo certo, porém, que para essa vertente o que configura o delito é o modo de ser do
agente, a sua personalidade. Isto é, a pena é aplicada de acordo com a periculosidade do autor.
Dessa forma, não se pune o ato praticado, mas a personalidade do agente. 

Explica Zaffaroni et al (2003) que o crime em si tem um significado sintomático, seria um meio
pelo qual se enxergaria o desvalor que se encontra em uma característica do autor. Assim, o autor é
visto como um delinquente habitual e por isso mesmo perigoso, devendo ser punido e neutralizado.
A pena estaria justificada pela defesa social. Ou seja, não se pune o subtrair coisa alheia móvel,
mas ser ladrão; não se coíbe matar, mas ser homicida, por exemplo. 

O Direito Penal de autor, conforme expõe Zaffaroni et al (2003), desrespeita vários princípios,
tal  como o princípio  da  legalidade,  da  culpabilidade e  da dignidade humana.  O desrespeito  ao
princípio da dignidade humana reside na criminalização do agente,  como se um ser inferior  ele
fosse. A agressão ao princípio da culpabilidade se dá na medida que o direito penal de autor não se
coaduna com tal princípio, mormente porque o princípio da culpabilidade surge do direito penal do
fato, o qual tem como corolário a máxima que ninguém é culpado de forma geral, mas somente em
relação a um determinado fato ilícito.

Roxin,  citado  por  Pierangeli  e  Zaffaroni  (1997),  esclarece  que  um  ordenamento  jurídico
baseado em um Estado democrático de direito adotará, por consequência, um Direito penal do fato,
jamais o direito penal de autor. Assim, explica Zaffaroni et al (2003), que quando um ordenamento
consagra  o  princípio  de  culpabilidade  é  lógico  que  o  legislador  constituinte  tenha  optado,  por
conseguinte, pelo Direito Penal do fato. Torna-se, dessa forma, impossível tipificar ou sancionar o
caráter ou modo de ser do agente. 

Pierangeli e Zaffaroni (1997) complementam:

[...] um Direito que reconheça, mas que também respeite, a autonomia moral da pessoa jamais
pode penalizar o ser de uma pessoa, mas somente o seu agir, já que o direito é uma ordem
reguladora de conduta humana. Não se pode penalizar um homem por ser como escolheu ser,
sem que isso violente a sua esfera de autodeterminação (PIERANGUELI; ZAFFARONI, 1997,
p. 119-120).

Depreende-se  da  explicação  dos  autores  supracitados  que  não  é  compatível  com  uma
sociedade baseada em fundamentos de direitos humanos, a aplicação do Direito Penal de autor.
Devendo, ao contrário, a culpabilidade do agente estar relacionada a um determinado fato e nunca
às suas características pessoais, sob pena de a culpa também recair sobre a sociedade, já que está
se mostra ineficiente e desprovida de meios adequados de subsistência a todos os seus cidadãos. 

4 DA REINCIDÊNCIA COMO APLICAÇÃO DO DIREITO PENAL DE AUTOR 

Como já  visto,  só  haverá  crime se  a conduta  expuser  a  perigo  de lesão o  bem jurídico
penalmente  tutelado.  Afastando,  assim,  da  tutela  penal  as  condutas  que  provoquem  ínfima
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perturbação à paz social. Foi verificado também que somente o direito penal do fato se coaduna com
um Estado democrático de direito. Isto é, em um sistema garantista não há que se falar em categoria
periculosidade,  nem  em  qualquer  outra  tipologia  subjetiva,  como  a  capacidade  criminal,  a
reincidência, a tendência delinquente, a imoralidade, etc. A respeito disso explica Ferrajoli (2002):

Ao castigar e reprimir  a identidade desviante  independentemente das ações realizadas,  as
normas  penais  constitutivas  pressupõem que somos,  natural  ou  socialmente,  diferentes,  e
expressam,  com  isso,  a  intolerância  para  com  as  pessoas  anormais  ou  simplesmente
diferentes, identificadas por características intrínsecas, quaisquer que sejam os critérios para
sua diferenciação (FERRAJOLI, 2002, p. 404).

Ferrajoli (2002) esclarece ainda que o direito penal de autor direciona a norma para possíveis
destinatários de medidas de prevenção, os desocupados, vagabundos, dedicados ao tráfico ilícito,
os propensos a delinquir, dentre outros, preferindo, porém, os reincidentes e os vadios. São normas,
pois, altamente discriminatórias. Ressalta-se que boa parte da doutrina critica severamente esse
caráter  constitutivo  da  normativa,  a  qual  considera  para  efeitos  penais  a  personalidade,  a
reincidência, os maus antecedentes e a conduta social.

Embora a Constituição brasileira  vigente,  consagre a dignidade da pessoa humana como
fundamento do estado democrático de direito, ainda são aplicadas normativas que a desrespeita,
punindo o indivíduo antes que este realize qualquer conduta, sob o pretexto de não oferecer uma
segurança cognitiva. Mohamed (2010) disserta também sobre esse assunto, afirmando que essa
prática  fere  os  princípios  da  proporcionalidade,  da  ofensividade  e  da  presunção  de  inocência.
Lembrando que “apesar de o ordenamento jurídico pátrio privilegiar, tanto na esfera constitucional
como na legislação ordinária o direito penal do fato, há várias manifestações da presença desse
ramo mais severo do direito penal”.

Mohamed (2010) cita alguns exemplos de normas que consagram o Direito Penal de autor e
que ainda são considerados pelos magistrados quando da aplicação da reprimenda penal, dentre
elas:  as  circunstâncias  judiciais  (art.  59  do  CPB:  maus  antecedentes,  a  conduta  social  e  a
personalidade do agente); a reincidência (art. 63 do CPB); a lei antidrogas; etc. 

Dentre  os  exemplos  acima,  o  que  mais  interessa  ao  nosso  estudo  é  sem  dúvida  a
reincidência. 

Mohamed (2010) explica que na doutrina há quem defenda a exasperação da pena quando
da reincidência, sob o argumento de que o reincidente demonstrou que a sanção anteriormente
recebida foi insuficiente para intimidá-lo e recuperá-lo, havendo, ainda, uma maior censurabilidade
em sua conduta. Porém, vê-se de fato que a reincidência não se mostra compatível com o modelo
garantista da Constituição Federal de 1988, uma vez que existe um pré-julgamento ante as infrações
cometidas anteriormente. 

Mohamed (2010) explica:

É uma manifestação clara do Direito Penal de autor, pois pune o agente por seu passado,
pelos seus atos pretéritos. A reincidência induz a uma segregação, porque os que contraíram a
mácula da reincidência acabam por constituir um restrito agrupamento de pessoas que diferem
dos demais membros da sociedade, refutados pela sua marca (MOHAMED, 2010, p. 18).

Assim,  Mohamed  (2010)  expõe  que  a  reincidência  é  na  verdade  um  duplo  gravame
antigarantista, que não se coaduna com o estado democrático de direito.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O  presente  trabalho  procurou  abordar  a  aplicação  do  princípio  da  insignificância  como
excludente de tipicidade como verdadeira opção pelo direito penal do fato, pontuando seu conceito e
aspectos históricos, bem como a consideração da reincidência em crimes bagatelares como adoção
ao  direito  penal  de  autor,  comparando,  sobretudo,  os  entendimentos  doutrinários  de  penalistas
brasileiros. 

Conquanto a reincidência seja herança do direito penal de autor, vimos que a mesma ainda é
aplicada em prejuízo do réu pelos tribunais, e em alguns casos, inclusive, para afastar a incidência
do princípio da insignificância, em flagrante incoerência e seletividade.

Portanto, verifica-se que o princípio da insignificância ainda não é aplicado de acordo com a
sua essência,  sendo,  por  vezes,  utilizado como instrumento  de seletividade,  desservindo a  sua
natureza fragmentária. 

Notadamente o réu que pratica o delito bagatelar, na maioria das vezes, pela própria natureza
do fato, é pessoa pobre na acepção jurídica do termo e, às vezes, possui algum registro criminal,
estando, pois, vulnerável à rotulação. Esse rótulo é próprio do direito penal de autor e vem sendo
usado como justificativa para o afastamento da aplicação do princípio da insignificância, segundo o
entendimento de parte dos juristas e de alguns Tribunais pátrios.
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