
Grupo de Pesquisa Direito Penal MPPR - Reunião 2

Tema: “Insignificância e seus reflexos em delitos da rotina das Promotorias”.

1. Apresentação do Tema / Problematização / Conceitos dos Requisitos do STF

O ponto de partida da nossa discussão, cinge na discussão dos requisitos estabelecidos 
pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação do princípio da intervenção 
mínima/insignificância.

2.  Parâmetros  Atuais  que  Efetivamente  são  Aplicados  para  Análise  da
Insignificância

*Tipo de Crime

*Reiteração Delitiva/Reincidência

*Bem Jurídico

*Salário Mínimo

*Modus Operandi

3.  Medidas  Necessárias  para  Análise  do  Princípio  da  Intervenção
Mínima/Insignificância na rotina das Promotorias de Justiça

*Instrução Processual

4. Instrumento de Justiça Negocial

*arquivamento/absolvição

5. Lege Ferenda

Projeto de Lei nº 8.045/2010 (Novo Código de Processo Penal)

“Art. 46. Será pública, condicionada à representação, a ação penal nos crimes contra o patrimônio previstos
no Título II da Parte Especial do Código Penal, quando atingirem exclusivamente bens do particular e desde
que praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa.

§ 1º A representação é a autorização para o início da persecução penal, dispensando quaisquer 
formalidades, podendo dela se retratar a vítima até o oferecimento da denúncia. 

§ 2º Nos crimes de que trata o caput deste artigo, em que a lesão causada seja de menor expressão 
econômica, ainda que já proposta a ação, a conciliação entre o autor do fato e a vítima implicará a extinção 
da punibilidade.” 

Projeto de Lei nº 236/2012 (Novo Código Penal)



“Princípio da insignificância
Art. 28.
§1º Também não haverá fato criminoso quando cumulativamente se verificarem as seguintes condições:
a) mínima ofensividade da conduta do agente;
b) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; 
c) inexpressividade da lesão jurídica provocada.”
“Furto 
Art. 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena – prisão, de seis meses a três anos
(…)
§3º No caso do caput e dos parágrafos anteriores:
I – se o agente é primário e for de pequeno valor a coisa subtraída, o juiz aplicará somente a pena de multa;
II – se houver reparação do dano pelo agente, aceita pela vítima, até a sentença de primeiro grau, a 
punibilidade será extinta;
III – somente se procederá mediante representação.”

7.Questões Finais 

Princípio da insignificância x Delitos Cumulativos

Princípio da Insignificância x Principio do Dano (harm principle)


