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RESUMO 
 
 
O presente trabalho trata de um estudo crítico sobre as divergências entre o STF e o STJ 
em relação ao parâmetro limite para aplicação do princípio da insignificância no crime 
de descaminho. De início, explicam-se o conceito de princípio e como a bagatela 
ganhou espaço em nosso ordenamento, surgindo primeiramente com Claus Roxin. 
Observa-se que a bagatela é aplicada seguindo os critérios objetivos de ínfima 
lesividade ao bem jurídico tutelado. Após, explica-se o conceito de descaminho, qual a 
sua diferença do contrabando, e analisam-se as suas causas de aumento de pena e 
figuras equiparadas. É visto o caráter da extrafiscalidade do citado crime e, então, faz-se 
uma análise sobre as divergências de parâmetro para arquivamento das execuções 
fiscais dos dois Tribunais supracitados, trazendo algumas jurisprudências para serem 
discutidas e, após, se oferece duas sugestões, que sejam aplicadas em conjunto, que se 
considera mais justo para o tema em questão, uma tratando do uso do critério de renda 
mensal e outro sobre a utilização da reparação do dano como opção de extinção da 
punibilidade do crime de descaminho. 
 
Palavras-chave: Princípio da Insignificância. Crime de Descaminho. Divergência STF 
e STJ. Renda Mensal. Reparação do Dano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 
 
This work is in a critical study of the differences between the STF and STJ from the 
limit parameter to the principle of insignificance in the crime of embezzlement. Initially, 
explains the concept of principle, and as the tune gained space in our system, first 
appearing with Claus Roxin. It is observed that the tune is applied following objective 
criteria crappy lesividade to the protected legal interest. After, explains the concept of 
embezzlement, what is its difference from smuggling, and analyzed the causes of 
increased penalty and similar figures. It is seen extrafiscality the character of the said 
crime and then makes an analysis on the differences of parameter for filing tax 
foreclosures the two aforementioned courts, bringing some case law to be discussed, 
and after, it offers two suggestions that considered is fairer to the topic in question, in 
the case of the use of the criterion of monthly income and another on the use of the 
harm as option extinction of punishment of the crime of embezzlement. 
 
 
Keywords: Principle of Insignificance. Crime of Embezzlement. Divergence STF and 
STJ. Monthly income. Repairing the Damage 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, mostra-se de suma importância a aplicação do princípio da bagatela, 

uma vez que, com a observância dos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade 

em nosso ordenamento, o Direito Penal é visto como ultima ratio, a última opção se os outros 

ramos do direito não conseguirem resolver o caso. Assim, o Direito Penal protege apenas os 

bens mais importantes para a nossa sociedade, aqueles aos quais é essencial a sua aplicação. 

Contudo, nem todos os bens tutelados na nossa legislação penal exigem, de fato, 

uma proteção punitiva. Com a adesão do princípio da bagatela em nosso ordenamento, as 

lesões ínfimas aos bens tutelados não sofrerão sanção, sendo considerado um fato atípico. E a 

não incriminação diante dessa situação também é importante, posto que o acusado não terá 

que enfrentar o nosso sistema carcerário, com aquelas prisões abarrotadas de pessoas 

altamente perigosas. 

O capítulo um tratará basicamente do conceito de princípio em geral, fazendo a 

distinção entre este e as regras, abordando um pouco da história do surgimento da bagatela, 

como ela entrou em nosso ordenamento e os princípios correlatos. Mostraremos que, não 

obstante ela não esteja prevista em nosso sistema jurídico, foi amplamente aceita pela nossa 

doutrina e jurisprudência, e como é aplicado o referido princípio no contexto atual, 

ressaltando a sua importância. 

No segundo capítulo, trataremos do aspecto do descaminho, conceituando-o, 

diferenciando-o do contrabando, analisando o seu contexto histórico em nosso ordenamento, e 

apreciando as suas causas de aumento de pena e suas figuras equiparadas, além de tratar do 

caráter extrafiscal do citado crime. 

O capítulo três irá trazer algumas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e 

do Superior Tribunal de Justiça ao julgarem casos que envolvam o descaminho, tratando, 

especialmente, da divergência em relação ao parâmetro de valor para o arquivamento das 

execuções fiscais, quando se traz à baila a Lei n.º 10.522/02 atualizada pela Portaria 75/2012 e 

desenvolve-se uma crítica sobre esse critério, uma vez que o mesmo gera uma insegurança 

jurídica imensa, pelo fato de as decisões do STJ sempre serem reformadas quando interposto 

Recurso Extraordinário ao STF no caso concreto.  

Outrossim, traz-se uma sugestão de aplicação de dois critérios para extinção da 

punibilidade desse crime, quais sejam a aplicação de um valor menor como parâmetro, tendo 

por base a renda mensal do trabalhador brasileiro, e a possibilidade da reparação do dano para 

extinção da punibilidade. 
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Desse modo, traremos uma sugestão nova e viável, que assiste na não 

incriminação do acusado, coagindo para que o mesmo repare o dano e não sofra os horrores 

do nosso sistema carcerário, caminhando para uma questão de política penitenciária que 

caminhe para o respeito à dignidade do cidadão, não apenas subsumindo o fato à norma. 
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2 PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA 

 

2.1 Conceito de Princípio 

 

 Para chegarmos até ao princípio do trabalho em estudo, precisa-se, 

primeiramente, saber do conceito de princípio e como se dá sua eficácia normativa. 

 Na doutrina em geral, não se tem um consenso sobre um conceito preciso do 

mesmo. Cabe à doutrina definir o que é princípio e sugerir os modos de sua aplicabilidade, os 

quais podem ser aceitos ou não pelos tribunais. Um método muito utilizado para elaborar uma 

conceituação é o estabelecimento de semelhanças e diferenças entre o objeto estudado e 

aquele com aplicação similar nos casos em que o objeto de estudo é aplicável. A doutrina 

utiliza uma clássica distinção entre princípios e regras para definir o que é um princípio e o 

que é uma regra1. 

O sistema jurídico é composto por um equilíbrio entre princípios e regras, em que 

a regra possui um caráter mais de subsunção do fato à norma, dotadas de maior concreção, 

sendo condutas a serem observadas, enquanto que os princípios possuem mais um caráter de 

orientação, expressão de valores ou finalidades a serem atingidas com grau de abstração e 

vagueza, mas são capazes de se amoldarem a diferentes situações. Nesse sentido, afirma 

Humberto Ávila: 

 
[...] um sistema não pode ser composto somente de princípios ou só de regras. Um 
sistema só de princípios seria demasiado flexível, pela ausência de guias claros de 
comportamento, ocasionando problemas de coordenação, conhecimento, custos e 
controle de poder. E um sistema só de regras, aplicadas de modo formalista, seria 
demasiado rígido, pela ausência de válvulas de abertura para o amoldamento das 
soluções às particularidades dos casos concretos. Com isso se quer que, a rigor, não 
se pode dizer nem que os princípios são mais importantes do que as regras, nem que 
as regras são mais importantes que os princípios. Cada espécie normativa 
desempenha funções diferentes e complementares, não se podendo sequer conceber 
uma sem a outra, e a outra sem a uma. Tal observação é da mais alta relevância, 
notadamente tendo em vista o fato de que a Constituição Brasileira é repleta de 
regras, especialmente de competência, cuja finalidade é, precisamente, alocar e 
limitar o exercício do poder2. 

 
 Outra conceituação é a que estabelece Ronald Dworkin, o qual diz:  
 

Antes, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, os juízes decidiam as causas mais 
pelo aspecto político, a partir do seu subjetivismo em que ele acredita e defende. 

                                                           
1 RODRIGUES, Davi de Oliveira. A aplicação do princípio da insignificância ao crime de descaminho: A 
necessidade de revisão de critérios. Dissertação (Monografia em Direito Penal) – Universidade de Brasília, 2011, 
p. 10. 
2 ÁVILA, Humberto Bergmann. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 10.ed. 
São Paulo: Malheiros, 2009, p. 120-121.  
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Contudo, o sistema normativo não pode se basear no aspecto político para decidir 
ações civis, por exemplo. A questão da prestação jurisdicional é uma questão de 
princípio, sendo que uma pessoa tem direito a vencer uma ação judicial mesmo que 
a sociedade perca com isso3. 

  
Já a diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de natureza lógica. 

Nesse sentido aduz o referido autor: 

 
Os dois conjuntos de padrões apontam para decisões particulares acerca da 
obrigação jurídica em situações específicas, mas distinguem-se quanto à natureza da 
orientação que oferecem. As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados 
os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que 
ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a 
decisão.4 

  
Há outra diferença que Dworkin aponta acerca do peso dos princípios e das 

regras. As regras não possuem a dimensão de peso que os princípios têm. Elas são analisadas 

de um modo mais funcional acerca da sua importância ou não. 

Se existem duas regras, uma pode desempenhar um papel mais importante que a 

outra no comportamento. Contudo, isso não cabe se ocorrer no mesmo sistema jurídico, tendo 

que uma ser suplantada em prevalência da outra. Para que uma regra seja considerada válida 

em face de outra, devem-se levar em conta considerações que transcendem às regras. Desta 

sorte, verificar-se-ia qual o princípio mais relevante por trás de cada regra, ou qual a 

procedência de cada uma, ou ainda qual delas é a mais específica. 

Assim assevera Ronald Dworkin: 

    
[...] os princípios possuem uma dimensão que as regras não têm – a dimensão do 
peso ou importância. Quando os princípios se intercruzam (por exemplo, a política 
de proteção aos compradores de automóveis se opõe aos princípios da liberdade de 
contrato), aquele que vai resolver o conflito tem de levar em conta a força relativa de 
cada um. Esta não pode ser, por certo, uma mensuração exata e um julgamento que 
determina que um princípio ou uma política particular é mais importante que outra 
frequentemente será objeto de controvérsia.5 
  

Já para Robert Alexy, a diferença entre princípios e regras está mais ligada ao 

tamanho da amplitude na qual os princípios podem ser aplicados, podendo variar de caso para 

caso. Em se tratando das regras, têm elas que serem aplicadas integralmente do jeito como 

foram dispostas. Nesse sentido, assevera Alexy: 

 
 O ponto decisivo para a distinção entre regras e princípios é que os princípios são 

normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das 

                                                           
3 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Tradução de Luís Carlos Borges – São Paulo: Martins 
Fontes, 2000, p. 106-107. 
 4 DWORKIN, Ronald. Levando os Direitos a Sério. Tradução e notas Nelson Boeira – São Paulo: Martins 
Fontes 2002, p. 37. 
5 Idem, ibidem, p. 42. 
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possibilidades reais e jurídicas existentes. Portanto, os princípios são mandamentos 
de otimização, que estão caracterizados pelo feito de que podem ser cumpridos em 
diferentes graus e que a medida devida de seu cumprimento não depende somente 
das possibilidades reais, mas também das jurídicas. O âmbito das possibilidades 
jurídicas é determinado pelos princípios e regras opostos.6 

    
Em relação à solução de conflitos, quando há dois ou mais princípios podendo ser 

aplicados a um determinado caso, se utiliza a ponderação, coexistindo os princípios que não 

foram aplicados ao referido caso; já em relação às regras, “ou é tudo ou é nada”, devendo ser 

aplicada somente uma, excluindo-se as outras. 

Para se demonstrar a importância do princípio da insignificância aqui estudado, é 

preciso analisar a eficácia normativa dos princípios lato sensu. Sobre o assunto, aduz Luís 

Roberto Barroso: 

  
[...] a dogmática moderna avaliza o entendimento de que as normas jurídicas, em 
geral, e as normas constitucionais, em particular, podem ser enquadradas em duas 
categorias diversas: as normas-princípios e as normas-disposição. As normas-
disposição, também referidas como regras, têm eficácia restrita às situações 
específicas às quais se dirigem. Já as normas-princípios, ou simplesmente princípios, 
têm, normalmente, maior teor de abstração e uma finalidade mais destacada dentro 
do sistema.7 
 

No mesmo sentido também são as palavras do professor Paulo Bonavides: 

 
A terceira fase, enfim, é a do pós-positivismo, que corresponde aos grandes 
momentos constituintes da última década do século XX. As novas constituições 
promulgadas acentuam a hegemonia axiológica dos princípios, convertidos em 
pedestal normativo sobre o qual assenta todo o edifício jurídico dos novos sistemas 
constitucionais.8 

 
2.2. Conceito histórico 

 

Comumente, a sociedade associa a imagem do Direito Penal a uma função 

punitiva de condutas criminosas. Não obstante, não são todas as condutas criminosas que o 

referido direito pune, mas só as que afetem bens juridicamente relevantes. O princípio da 

insignificância, também chamado de bagatela própria, surgiu para evitar a responsabilidade 

penal de uma conduta irrelevante para a sociedade, de afetação ínfima em relação à 

população.9 

                                                           
6 ALEXY, Robert.  Teoria dos Direitos Fundamentais, p. 90-91 (trad. Virgílio Afonso da Silva) 
7 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação Constitucional Aplicada da Constituição. São Paulo: Saraiva, 
1998, p. 141. 
8 BONAVIDES, Paulo. Curso do Direito Constitucional. 28a. ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p.273. 
9 ACKEL FILHO, Diomar. O princípio da insignificância no Direito Penal, JTACrimSP, v. 94, p. 73. 
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Na Europa, ganhou tal princípio amplo reconhecimento após a Segunda Guerra 

Mundial, particularmente em relação aos direitos patrimoniais, tendo capacidade para 

influenciar, dirigir e determinar o conteúdo das normas penais incriminadoras10. 

A partir da segunda metade do século XX, começou-se a atribuir uma maior 

importância ao princípio da bagatela, em grande parte devido à tensão da Guerra Fria e à 

crescente sede de mudança da sociedade para um Direito Penal mais justo, mais equânime, 

aproximado desse sentimento de justiça, que desse ao acusado uma chance de liberdade no 

caso de sua conduta não ter causado graves danos aos bens protegidos nos ordenamentos 

pátrios, não o punindo. 

Conforme destaca Luis Flávio Gomes, Claus Roxin teve um papel 

importantíssimo no avanço e aprimoramento do tema, postulando o reconhecimento da 

insignificância como causa de excludente da tipicidade penal, escrevendo: 

 
O velho princípio mínima non curat praetor vale no delito de coação na exata 
medida. As influências coercitivas sem (grande) duração, e as consequências que 
não são dignas de menção, não são socialmente danosas em sentido material. Quem, 
por exemplo, (...) mantém fechada uma porta diante do nariz (alheio) um instante, 
atua de forma inadmissível. Mas aqui o prejuízo não pesa seriamente, devendo-se 
negar uma perturbação (séria) da vida comum ordenada, de tal modo a excluir uma 
coação punível. Isso (o princípio da insignificância) joga um papel importante, 
especialmente em fugazes interferências no tráfego viário.11 
 

No Brasil, o Princípio da Insignificância começou a ser referido nas palavras de 

Assis Toledo, afirmando que “se revela pelo inteiro pela própria denominação, o Direito 

Penal, por sua natureza fragmentária, só vai até onde seja necessário para a proteção do bem 

jurídico, não devendo ocupar-se de bagatelas”12. 

De fato, com a introdução do retro mencionado princípio, viu-se que, para a 

caracterização da tipicidade, não se adota apenas ao caráter formal a mera subsunção do fato à 

norma, tendo que se analisar, utilizando-se de vários tipos de hermenêutica, principalmente a 

sistêmica, a materialidade, verificando se o caso concreto causou impacto e afetou a justiça 

em um sentido estrito do termo.13 

No aspecto jurisprudencial, o primeiro caso que se viu reconhecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, segundo o autor citado alhures, foi o RHC 66.869/PR, relatado pelo 

ministro Aldir Passarinho, em 6.12.1988, concernente a um acidente de trânsito, que 

ocasionou lesão corporal consubstanciada em pequena equimose, constatada em laudo de 

                                                           
10 CELIDONIO, Celso. O princípio da insignificância. Direito Militar, n. 16, 1999, p. 7. 
11 GOMES, Luis Flávio. O princípio da insignificância e outros excludentes da tipicidade. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, p. 55. 
12 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos do Direito Penal. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 133. 
13 TOLEDO, Francisco de Assis. Op. cit., p. 134. 
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exame. Na decisão do STF, implicitamente, optou-se por admitir tratar-se de bagatela, vendo 

que a lesão seria realmente inexpressiva, consoante a prova já existente no laudo, impondo-se 

o trancamento da ação penal.  

 

2.3. Princípios relacionados ao da insignificância 

 

Como é do conhecimento dos operadores do direito penal, o sistema jurídico é 

analisado de forma sistemática, observando o todo para saber o que a norma jurídica quer 

dizer. Em razão disso, o princípio da bagatela não se encontra só, estando relacionado com 

outros princípios do ordenamento. 

Na lição de Guilherme de Souza Nucci, “indica uma ordenação, que se irradia e 

imanta os sistemas de normas, servindo de base para a interpretação, integração, 

conhecimento e aplicação do direito positivo”14. 

Para Paulo Barros de Carvalho: 

   
 Princípios são linhas diretivas que informam e iluminam a compreensão de 
segmentos normativos, imprimindo-lhes um caráter de unidade relativa e servindo 
de fator de agregação num dado feixe de normas. Exercem uma reação centrípeta, 
atraindo em torno de si regras jurídicas que caem sob seu raio de influência e 
manifestam a força de sua presença. Algumas vezes, constam de preceito expresso, 
logrando, o legislador, enunciá-los com clareza e determinação outras, porém, ficam 
subjacentes à dicção do produto legislado, posto que estão implícitos, não fugindo o 
Direito Penal dessa regra, porque também pressupõe a certos princípios básicos.15 
 

2.3.1. Princípio da Legalidade 
 

No Direito Penal, o princípio da legalidade tem uma importância considerável, 

principalmente, no que diz respeito à criação dos tipos penais incriminadores. Estes só serão 

criados quando o Poder Público não puder de outra forma defender os interesses para com os 

indivíduos e a sociedade.  

Contudo, no Brasil, diferentemente do que ocorre em outros países com 

legislações penais mais antigas e com o meio de civilidade mais avançado, existe uma 

quantidade excessiva e até desnecessária destes, podendo ser utilizadas, a nosso ver, outras 

formas de sanção, fazendo com que exista um descrédito em relação à aplicação da sanção, 

pois, em grande parte dos casos, ou não se aplica a referida sanção ou se pune de uma forma 

mais branda, de acordo com outras formas de abrandamento da punição da norma. 

                                                           
14 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 2ª ed., Revista dos Tribunais, 2006, p. 67. 
15CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 6. ed., São Paulo: Saraiva, 1993, p. 90. 
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De acordo com o princípio da reserva legal previsto no art. 5º, XXXIX, da 

Constituição Federal de 198816 e no art. 1º do Código Penal17 em vigor, a lei deve ser anterior 

ao crime, e não há pena sem prévia lei. Nas palavras do professor Arnaldo Vasconcelos: 

 
Em Direito Penal, por conseguinte, coincidem os campos da legalidade e da 
juridicidade, cingindo-se o Direito à lei escrita. Fora dela, inexiste direito de punir. 
Por isso, o processo analógico de integração é de todo afastado, por implicar criação 
de Direito novo, com o quê se instalaria a incerteza num setor onde a segurança 
jurídica ocupa a posição de valor prioritário. Admite-se, porém, a interpretação 
analógica, ocorrente nas hipóteses exemplificativas, quando o legislador deixa ao 
intérprete o encargo de completar a tábua de exemplificações. É o caso do artigo 171 
do Código Penal18, onde se tipifica o estelionato19. 
 

Por isso que, no Direito Penal, a lei deve ser escrita, impedindo-se a utilização do 

costume para criar tipos penais incriminadores, só cabendo para criá-los a lei em sentido 

estrito. Poderá ser usado o método de integração quando existir norma semelhante no 

ordenamento com o caso narrado e que não exista uma no âmbito penal. Contudo, essa norma 

deve ser usada em benefício do réu. 

        

2.3.2. Princípio da Intervenção Mínima 

 

O Princípio da Intervenção Mínima diz que o Direito Penal só deve cuidar de 

situações graves, em defesa dos bens jurídicos relevantes para os indivíduos e a sociedade. O 

referido Direito só deve intervir em último caso, pois ele surgiu para proteger os valores e 

bens mais importantes da sociedade, provando que o citado Direito é o mais importante de 

todos os bens.  

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci: 

    
O Direito Penal não deve intervir em demasia na vida do indivíduo, retirando-lhe 
autonomia e liberdade. Afinal, a lei penal não deve ser vista como a primeira opção 
(prima ratio) do legislador para compor conflitos existentes em sociedade e que, 
pelo atual estágio de desenvolvimento moral e ético da humanidade, sempre estarão 
presentes.20 
 

                                                           
16 Constituição Federal: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
XXXIX - não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal; 
17 Código Penal:  Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. 
18Código Penal: Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: 
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. 
19 VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria da Norma Jurídica. 4ª ed., Malheiros, 1996, p. 33. 
20 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 2ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, p. 
69/70. 
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Enfim, o Direito Penal deve ser visto como subsidiário aos demais ramos do 

Direito. Fracassando outras formas de punição e composição de conflitos, lança-se mão da lei 

penal para coibir comportamentos desregrados, que possam lesionar bens jurídicos tutelados. 

Quanto a essa noção de subsidiariedade, Nelson Hungria descreve bem: 

 
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 reação penal21. 
 

Apesar de não estar previsto expressamente na Constituição Federal atual, o 

princípio da dignidade da pessoa humana o engloba, devido ao seu caráter universal, somada 

aos princípios fundamentais garantidos pelo art. 5º da citada Carta Maior do país22. 

Há autores que tentam diferenciar a intervenção mínima da insignificância como 

Dotti, o qual afirma que, “enquanto o princípio da intervenção mínima se vincula mais ao 

legislador, visando reduzir o número de normas incriminadoras, o da insignificância se dirige 

ao juiz do caso concreto, quando o dano ou perigo de dano são irrisórios”.23
 

Contudo, essa corrente não tem razão, uma vez que os dois princípios citados são 

complementares, decorrendo a bagatela da intervenção mínima e da proteção aos bens 

jurídicos mais importantes para a sociedade, exercendo um caráter de relevância social, não 

tendo intenção de punir condutas irrelevantes. 

Por essa razão que em virtude do referido princípio é que se deu a revogação de 

alguns crimes, por evolução da sociedade, revisando valores e quebrando paradigmas como, 

por exemplo, o crime de adultério24, pois neste caso, apesar de que o Código Civil25 pregue 

pelo respeito mútuo entre os casados, sendo até uma possibilidade de separação judicial26, na 

nossa sociedade atual, em razão de vários fatores, como as novelas, filmes, que consideram a 

                                                           
21 Código Penal. Art. 240 – Cometer adultério: Pena: detenção – de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses. (Revogado 
pela Lei n.º 11.106 de 2005). 
22 HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Direito Penal – arts. 155 a 196l. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958. V. 
II p. 178. 
23DOTTI, Renê Ariel. Curso de Direito Penal, parte geral. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 
142. 
24 Código Civil. Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges: 
[...] 
V - respeito e consideração mútuos; 
25 Código Civil:  Art. 1.572. Qualquer dos cônjuges poderá propor a ação de separação judicial, imputando ao 
outro qualquer ato que importe grave violação dos deveres do casamento e torne insuportável a vida em comum. 
26 Art. 1.573. Podem caracterizar a impossibilidade da comunhão de vida a ocorrência de algum dos seguintes 
motivos: 
I - adultério; 
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traição uma atitude normal entre os cônjuges, não seria mais cabível a aplicação dessa norma 

jurídica. 

 
2.3.3. Princípio da Fragmentariedade 

 

O Princípio da Fragmentariedade, corolário do Princípio da Intervenção Mínima, 

expõe que numa vasta quantidade de espécies de sanções no nosso sistema pátrio, que estão 

no campo dos atos ilícitos, apenas uma parte dela, as mais graves, são as que merecem uma 

maior proteção é que serão tuteladas pelo Direito Penal. 

Nesse sentido, Luis Regis Prado explicita sucintamente: 

  
(...) significa que o Direito Penal não deve sancionar todas as condutas lesivas aos 
bens jurídicos, mas tão-somente aquelas mais graves e danosas, incidentes sobre os 
bens mais relevantes. O bem jurídico é defendido penalmente só perante certas 
formas de agressão ou ataque consideradas socialmente intoleráveis, a demandar que 
apenas as ações mais graves dirigidas contra bens fundamentais possam ser 
criminalizadas. Faz-se uma tutela seletiva do bem jurídico, limitada àquela tipologia 
agressiva que se revela dotada de indiscutível importância quanto à gravidade e à 
intensidade da ofensa27. 
 

Por isso que se pode falar que as questões menos importantes devem ser 

revolvidas pelas outras áreas do direito, deixando as que mais afetem a sociedade para o 

Penal.  

  

2.3.4. Princípio da Humanidade 

  

Com o fim da 2ª Guerra Mundial, muito se discutiu sobre uma maior defesa dos 

cidadãos em âmbito internacional, devido aos horrores que a guerra causou. Com isso, foi 

aprovada em 10/12/1948 pela Assembleia Geral das Nações Unidas a Declaração Universal 

dos Direitos do Homem, síntese do desenvolvimento dos princípios já consagrados na Carta 

das Nações Unidas, importando em obrigatoriedade por todos os membros que a ratificaram. 

O Brasil só a ratificou depois, contudo já se encontrava obrigatório a ela devido 

ao fato de já ser membro da ONU naquela época. O principal que essa carta defendia era o 

respeito ao princípio da dignidade humana, estabelecendo o banimento das penas cruéis e 

degradantes, o respeito ao devido processo legal, dando ao acusado um julgamento justo em 

que ele tenha o direito de se defender amplamente, o direito à vida e o fim da tortura e dos 

maus-tratos. 

                                                           
27 PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição. 2. ed., São Paulo: RT, 1997, p. 58. 
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O referido princípio encontra-se constante na nossa Constituição através dos 

incisos III28, XLVI29 e XLVII30 do art. 5ª. 

  
 2.4. Aplicação no contexto atual 

 

No contexto atual, percebe-se que a tipicidade não age de forma individual no 

momento de imputar a responsabilidade do crime ao agente. Como a tipicidade, no aspecto 

penal da nossa legislação, é a soma da formal com a material, não se observando apenas o 

caráter objetivo da situação, mas também o subjetivo, tem-se que, mesmo se o agente tiver 

cometido o crime de furto, por exemplo, se o objeto for de pequeno valor e a lesividade da 

conduta é ínfima, não se pode responsabilizá-lo pelo crime, afastando-se o caráter da 

tipicidade do crime. 

Esse princípio reforça a importância da Constituição Federal em um Estado 

Democrático de Direito como o nosso e da ideia da nova hermenêutica constitucional, com o 

uso em conjunto dos métodos interpretativos, conferindo dinamicidade às normas, tirando a 

exegese e a estaticidade do contexto interpretativo, conforme palavras de Glauco Barreira 

Magalhães Filho: 

 
A nova hermenêutica constitucional é mais aberta e menos técnica, tendo recebido 
contribuições da hermenêutica existencial ou ontológica (Gadamer) e da Tópica 
(Viehweg). A nova hermenêutica constitucional volta-se para as  normas com 
estrutura de princípios (Constituição Material). Ela aproxima dialeticamente a 
interpretação da aplicação. Objetiva, acima de tudo, a concretização de valores e não 
a imediata submissão de fatos a disposições normativas.31 

 

                                                           
28 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; 
29 XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: 
a) privação ou restrição da liberdade; 
b) perda de bens; 
c) multa; 
d) prestação social alternativa; 
e) suspensão ou interdição de direitos; 
30 XLVII - não haverá penas: 
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; 
b) de caráter perpétuo; 
c) de trabalhos forçados; 
d) de banimento; 
e) cruéis; 
31 MAGALHÃES FILHO, Glauco Barreira. Hermenêutica Jurídica Clássica. 3ª ed., Conceito Editorial, 2009, 
p.12. 
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Apesar de não estar previsto no ordenamento, sofrendo até algumas críticas de 

autores que pregam pela dogmática legislativa, isso não afeta o seu reconhecimento e a sua 

aplicação no caso concreto visto que, não obstante uma norma contida em uma legislação seja 

um indício de princípio, isso não significa que ela depende da outra para que exista. Alguns 

autores afirmam que o Princípio da Insignificância não teria validez no nosso ordenamento, 

pois essas condutas irrelevantes aos bens juridicamente tutelados seriam caracterizadas como 

infrações de menor potencial ofensivo, sendo julgadas pelos juizados especiais criados 

especialmente para esse fim, conforme dispõe o art. 98, I, da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 198832.  

Por outro lado, José Henrique Guarany Rebêlo, dispõe:  

 
[...] o preceito constitucional confirma a validade do referido princípio, pois não 
determina que se devam criminalizar casos de bagatela, limitando-se a estabelecer 
diretrizes destinadas à regulação do processo penal e ao julgamento de ofensas de 
menor poder ofensivo.33 
 

O princípio da insignificância ou bagatela é muito citado como o norteador do 

elemento da tipicidade material no direito penal brasileiro, delimitando somente ser 

merecedora de punição a conduta efetivamente lesiva ao bem jurídico tutelado, não devendo a 

norma penal se preocupar com fatos ou condutas insignificantes, sem o condão de gerar 

prejuízos minimamente protuberantes. 

Muito se tem discutido se o referido princípio cabia tão-somente para os crimes de 

resultado, dispensando-se sua apreciação aos crimes formais – em que ocorre a infração com a 

mera ação, sendo o resultado um exaurimento. Sobre esse assunto, assim aduz José Henrique 

Guaracy Rebêlo: 

  
[...] o Princípio da insignificância não incide apenas sobre delitos materiais ou de 
resultado, mas também sobre delitos formais ou de mera atividade. Com os critérios 
enunciados, não há qualquer obstáculo dogmático para reconhecê-lo em relação ao 
porte de ínfima quantidade de maconha ou outro crime de perigo. Se for mínimo o 
potencial agressivo da conduta praticada, não há qualquer obstáculo para que se 
possa reconhecer a sua atipicidade, pouco importando que o delito que seja formal 
ou de mera atividade, não exigindo, assim, a ocorrência do resultado para sua 
caracterização. Portanto, ações aparentemente típicas mas inexpressivas e 
insignificantes não merecem reprovação social, e na apreciação do caso concreto 
pode ser considerado tão-somente o critério do desvalor da ação quando for 

                                                           
32 Constituição Federal: Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:I - juizados 
especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a 
execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os 
procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de 
recursos por turmas de juízes de primeiro grau; 
33 REBÊLO, José Henrique Guaracy. Princípio da insignificância. 1ª ed., Del Rey, 2000, p. 44 
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impossível a análise do desvalor do evento, abrindo espaço para a aplicação do 
princípio também em processos de crime contra a honra.34 
 

Particularmente, concorda-se com a afirmação do doutrinador, posto que não 

importa que seja o crime material ou formal, o mesmo está nesse condão para dar um maior 

sentido de justiça, de equidade à situação fática aplicada à norma. 

Por isso que, embora ausente qualquer previsão constitucional expressa, a 

doutrina criminalista em geral e a jurisprudência dos tribunais superiores têm reconhecido a 

aplicação do princípio da insignificância no âmbito do direito penal, desde que comprovada a 

absoluta irrelevância da conduta típica. 

O Supremo Tribunal Federal, inclusive, enumerou quatro critérios materiais a 

ensejar sua incidência no caso concreto, quais sejam a mínima ofensividade da conduta do 

agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do 

comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se atesta pelo 

julgado (Habeas Corpus 84412/SP) transcrito a seguir: 

 
EMENTA: 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 

                                                           
34 REBÊLO, José Henrique Guaracy. Op. cit., p. 38. 
 



25 

importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria 
ordem social. 

  
Revela-se, portanto, ser necessário para a incidência do princípio em referência a 

constatação da total e absoluta irrelevância da situação fática. Tem-se, portanto, 4 (quatro) 

requisitos a serem analisados no momento de reconhecer a insignificância no caso concreto. 

Três deles versam sobre o desvalor da conduta e outro pelo desvalor do resultado. Luiz Flávio 

Gomes afirma que “quando uma conduta é indiscutivelmente insignificante, ainda que o 

resultado seja relevante, não há como incidir o Direito Penal”.35 

Para Carlos Vico Mañas: 

 
Na interpretação e valoração da ofensa, deve-se ponderar acerca de sua nocividade 
social, acrescida dos critérios de desvalor da ação, do resultado e do grau de 
lesividade e ofensividade ao bem jurídico protegido pelo tipo penal.  Deve-se, ainda, 
efetuar uma antecipada medição da pena, analisando-se a necessidade de sua 
imposição e de suas consequências para a sociedade e autor do delito.36 

 
Não importa se a insignificância foi só em relação à conduta ou somente em 

relação ao resultado ou em ambos. O caso concreto será afastado de plano. Outra discussão 

que se tem acerca desse princípio é diferença dela com o princípio da irrelevância penal do 

fato, situação que gera muita confusão e dúvida entre os doutrinadores e as jurisprudências. 

De modo claro o professor Luiz Flávio Gomes faz essa diferenciação: 

 
(...) os princípios da insignificância e da irrelevância penal do fato não ocupam a 
mesma posição topográfica dentro do Direito Penal: o primeiro é causa de 
excludente da tipicidade material do fato (ou porque a conduta não é juridicamente 
desaprovada ou porque há o desvalor do resultado jurídico); o princípio da 
irrelevância penal do fato é causa excludente da punição concreta do fato, ou seja, de 
dispensa da pena (em razão da sua desnecessidade no caso concreto). Um afeta a 
tipicidade penal (mais precisamente, a tipicidade material) o outro diz respeito à 
(desnecessidade de) punição concreta do fato. O princípio da insignificância tem 
incidência na teoria do delito (aliás, afasta a tipicidade material e, em consequência, 
o próprio crime). O outro pertence à teoria da pena (tem pertinência no momento da 
aplicação concreta da pena). O primeiro correlaciona-se com a chamada infração 
bagatelar própria; o segundo corresponde à infração bagatelar imprópria. O primeiro 
tem como critério fundante o desvalor do resultado e/ou conduta (ou seja; 
circunstâncias do próprio fato), o segundo exige, sobretudo, desvalor ínfimo da 
culpabilidade (da reprovação), assim como o concurso de uma série de requisitos 
post factum que conduzem ao reconhecimento da desnecessidade da pena no caso 
concreto.37 
 

Vê-se, portanto, que o princípio da irrelevância penal analisa tanto os critérios 

objetivos quanto os subjetivos, diferentemente do outro que vê só o aspecto objetivo. No 

                                                           
35

Apud  REBÊLO, José Henrique Guaracy. Op. cit.,73. 
36 MAÑAS, Carlos Vico. O princípio da insignificância como excludente da tipicidade no direito penal. São 
Paulo: Saraiva, 1994. p. 150 
37 Idem p. 36/37 
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primeiro há o desenvolvimento do processo, com a citação, resposta ao réu, e o juiz no 

momento da sentença dispensá-la fundamentadamente, porque é desnecessária, se baseando 

no art. 59 do Código Penal: 

 
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à 
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, 
bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e 
suficiente para reprovação e prevenção do crime: 
 

Os juízes muito ainda tem se confundido, aplicando os critérios de culpabilidade e 

reincidência no momento de análise do princípio da insignificância. Isso é devido ao fato de 

que a tentativa de consolidação do princípio da irrelevância penal está sendo feita aos poucos. 

Não obstante, já tem julgado sendo decidido com base nele, como esse do Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul: 

   
APELAÇÃO-CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO 
PERMITIDO. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. ATIPICIDADE DA 
CONDUTA EM RAZÃO da aplicação do princípio da irrelevância penal do fato. O 
réu confessou que a arma encontrada era sua, porém alegou que era um revólver 
antigo e não tinha procedência dele. De acordo com as narrativas dos Policiais 
Militares, em uma operação de rotina realizaram a abordagem no veículo por ele 
dirigido, quando lograram em encontrar a arma de fogo calibre 38 e seis munições 
do mesmo calibre, do referido artefato bélico, entre o banco do motorista e o 
console, onde fica situado o freio de mão. Quanto à alegação de atipicidade da 
conduta por ausência de perigo concreto, através da aplicação do princípio da 
irrelevância penal do fato, tenho que deve ser afastada, tendo em vista que o crime 
de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta, consumando-se com o simples 
fato de o agente portar arma de fogo em via pública. Apenamento. Redução do valor 
da prestação pecuniária. Impossibilidade. Não há nos autos qualquer evidência de 
que o réu seja hipossuficiente e o valor da prestação pecuniária restou fixado em 
quantum bastante próximo ao mínimo legal, estando em consonância com a norma 
inserta no inciso 1º do artigo 45 do Código Penal, que estabelece como patamar 
mínimo o valor equivalente a um salário mínimo e como máximo 360 (trezentos e 
sessenta) salários mínimos. (TJ-RS – Apelação Crime: ACR 70046243325). 

 
Outra situação problemática reside no fato de que, como o princípio da bagatela 

própria apenas é aplicado aos casos em que não gerem lesões graves ao âmbito social, tem-se 

que, em alguns casos, possa gerar uma grande insensibilidade jurídica, como no caso em que, 

por exemplo, uma pessoa mediante grave ameaça rouba somente a quantia de R$ 1 (um) real 

da vítima, sendo, posteriormente, preso. Se o magistrado olhar somente para o lado da 

insignificância, não vai poder sê-la cabível, devido ao fato de que essa ação representa um 

grau de reprovabilidade enorme da conduta, gerando lesão ao bem tutelado, nesse caso, o 

indivíduo. 

 Não obstante, se formos analisar do ponto de vista os critérios do art. 59, no 

momento da aplicação concreta da pena, veremos a desnecessidade da punição do agente, pois 

não gerou nenhum prejuízo à vítima além do psicológico, não tendo grande relevância a 
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permanência do acusado na prisão. Com isso, observa-se que o princípio da irrelevância penal 

do fato não prescinde de aplicação no nosso ordenamento, devendo ser reconhecida sua 

importância pelos juízes. 

Nesse sentido aduz o professor Luiz Flávio Gomes: 

 
A lacuna legislativa deve ser suprida pela doutrina e jurisprudência: enquanto o 
legislador não se definir com clareza sobre a questão, é bem provável que a 
jurisprudência continuará hesitante e oscilante. De qualquer modo, se houver maior 
comunicação entre a dogmática e a jurisprudência, pode ser que o quadro se altere 
radicalmente (mesmo sem uma lei ad hoc). Os dois princípios são inconfundíveis e 
contam com pressupostos e requisitos distintos.

 38
 

 
A infração bagatelar própria já nasce bagatelar, sendo formalmente típica, mas 

materialmente atípica. Já a infração bagatelar imprópria, não nasce bagatelar, gerando um 

processo, mas se torna tal em razão de circunstâncias de fato, concomitantes ou posteriores, 

pelas análises do post factum, da culpabilidade e outros fatores, que tornam desnecessária a 

aplicação da pena. Ela é formal e materialmente típica, mas no caso concreto, no momento da 

sentença, pelo juiz, pode a pena mostrar-se desnecessária, sendo dispensada de acordo com o 

art. 59 do CP. 

Diante de todo o exposto, observa-se que o princípio da insignificância é uma 

interpretação teleológica na aplicação da lei penal que, apesar de não estar expressa no 

ordenamento pátrio, é de suma importância para a não punição de fatos insignificantes, 

estando devidamente assegurada no nosso Direito Penal, por meio de reiteradas 

jurisprudências no seu sentido e na doutrina. Age não separadamente, mas em conjunto com 

os demais princípios aqui expostos.  

Deve o operador do direito observar e tomar conta do que está se passando no 

contexto social naquele momento para decidir de que maneira determinada conduta deve ser 

sancionada. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

                                                           
38 GOMES, Luiz Flávio. Op. cit., p. 50/51. 
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3 O CRIME DE DESCAMINHO 

 

3.1. Diferença entre descaminho e contrabando 

 

A tipificação do descaminho não foi inovação do Código Penal de 1940, tendo em 

vista que, desde o Código Criminal de 1830, há previsão de tal conduta como crime. Todavia, 

não era claro o termo descaminho, pois se confundia com contrabando, não se fazendo a 

distinção entre ambos. Somente com a feitura do atual Código Penal é que foi feita essa 

distinção. 

Nos termos do art. 334 do CP, está o referido crime d descaminho assim disposto, 

juntamente com o contrabando: 

 
Art. 334. Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o 
pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo 
de mercadoria:  
Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
§ 1º - Incorre na mesma pena quem: 
a) pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei;  
b) pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando ou descaminho;  
c) vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em 
proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, 
mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou 
importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no 
território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem;  
d) adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de 
atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, 
desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentos que sabe 
serem falsos.       
§ 2º - Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer 
forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o 
exercido em residências. 
§ 3º - A pena aplica-se em dobro, se o crime de contrabando ou descaminho é 
praticado em transporte aéreo. 
 

Com a nova legislação em enfoque, pode-se verificar que são distintas claramente 

as duas feições, apesar de estarem dispostas no mesmo artigo.  

No contrabando não é permitida a entrada de mercadorias que são, absoluta ou 

relativamente, proibidas em nosso território, seja de forma temporária ou definitiva. Em se 

tratando de descaminho, a mercadoria que adentra ou sai do nosso país é permitida, contudo o 

sujeito ativo não recolheu o tributo devido ao objeto ou mercadoria em apreço, frustrando o 

seu pagamento.  

Assim aduz Nelson Hungria sobre o tema: 
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Contrabando é a clandestina importação ou exportação de mercadorias cuja entrada 
no país, ou saída dele é relativamente ou absolutamente proibida. Enquanto que 
descaminho é a fraude tendente a frustrar, total ou parcialmente, o pagamento de 
direitos de importação ou exportação ou do imposto de consumo (a ser cobrado na 
própria aduana) sobre mercadorias.39 
 

Seguindo a mesma trilha, fala-se também de como os dois crimes tem o seu valor 

na capacidade de regulação da economia ao Estado: 

  
Ao contrabando e ao descaminho têm sido reservadas condutas que, ofendendo a 
função do tributo, comprometem a atuação extrafiscal do Estado, notadamente, em 
relação ao protecionismo de produtos industrializados nacionais e à fixação das 
reservas de mercado.  A partir do momento em que o Estado começou a intervir na 
economia, assumindo uma postura mais intervencionista que liberal, é que se 
começou a falar em “ordem econômica”. Desta forma, há um novo bem jurídico a 
ser tutelado.40 
 

Tratando-se de crime material, a mercadoria tem que adentrar ou sair de nosso 

território para que seja configurado crime. Como crime instantâneo de efeitos permanentes, 

não cabe a prisão em flagrante nesse caso, visto que a mera entrada ou saída no território 

brasileiro com a mercadoria já resta configurado o delito em questão, aperfeiçoando-se a 

partir do momento em que o sujeito ativo frustra a atividade funcional do Estado, qual seja, a 

arrecadação ou controle de fiscalização. 

Fernando Capez aponta que “no tocante ao sujeito ativo do crime pode ser 

qualquer pessoa, contudo se for funcionário público, e, com infração do dever funcional de 

repressão ao contrabando ou descaminho, ou facilitá-lo, será considerado autor do crime 

previsto no art. 318”.41 

Ademais, há distinção entre os dois delitos em exame em relação ao sujeito 

passivo. No contrabando, será a União quem sofrerá a lesão, pelo disposto no art. 22, VIII, da 

Constituição Federal de 19884242. No tocante ao descaminho, o sujeito passivo será a União, 

Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a fraude ocorrida no 

descaminho impede a arrecadação dos tributos desses entes federados, conforme dispõe os 

arts. 153 I e II43; 155 §2º, IX44, a; 158, IV45, da nossa Carta Maior. 

                                                           
39 HUNGRIA, Nélson. Op. cit., p.183. 
40 SIVIERO, Filipe Andrios Brasil. Aplicabilidade do Princípio da Insignificância nos Crimes De 
Contrabando e Descaminho. Portal Jurídico Investidura, Florianópolis/SC, 03 Set. 2009. 
41 CAPEZ, Fernando; PRADO, Stela. Código Penal Comentado. Porto Alegre : Verbo Jurídico, 2007 p. 519 
42 Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
[...] 
VIII - comércio exterior e interestadual; 
43 Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 
I - importação de produtos estrangeiros; 
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizado 
44 Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 
[...] 
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O momento da consumação ocorre com a efetiva entrada da mercadoria no 

território brasileiro, podendo ser o objeto material do crime a mercadoria produzida tanto no 

exterior quanto no Brasil, conforme palavras do professor Capez: 

 
 O território compreende o solo pátrio, o mar territorial de 12 milhas – conforme Lei 
n. 8.617, de 4 de janeiro de 1993 - e o espaço aéreo – art. 11 da Lei n. 7.565 de 19 de 
dezembro de 1986. A mercadoria do contrabando, o objeto material, é o bem móvel 
cujo comércio, por motivo de ordem pública, o Estado proíbe.  Trata-se de norma 
penal em branco, pois cumpre à legislação extrapenal dizer quais mercadorias são 
relativamente ou absolutamente proibidas. Não são necessariamente as mercadorias 
fabricadas no exterior. Mercadoria que é produzida no Brasil destinada 
exclusivamente à exportação e reintroduzida no país posteriormente configura o 
delito em tela. A importação deve estar proibida absoluta ou relativamente, pois a 
suspensão não configura o crime46.  

 
Desse modo, observa-se que o delito, no que tange a importação, se consuma a 

partir do momento em que se passa na zona primária de fiscalização, conforme o art. 3º, I, da 

Regulamentação Aduaneira (Decreto 4.543/2002). Todavia, ao se passar por essa primeira 

fiscalização, o devido ainda pode ser pago. Após, não mais. Um exemplo claro é quando, por 

exemplo, um cidadão está voltando dos Estados Unidos após ir ao país norte-americano para 

fazer compras para sua família e seu voo terá duas escalas: uma em Manaus e a outra em 

Fortaleza. O momento para se efetuar o pagamento do tributo devido é na zona primária de 

fiscalização, qual seja, a cidade de Manaus. Se aqui ele não o fizer, não poderá mais, ao 

chegar a Fortaleza, efetuar o pagamento do que é devido, sendo a mercadoria comprada 

apreendida. 

Como dito anteriormente, apesar de se encontrarem no mesmo tipo penal, as 

condutas estão bem diferenciadas. Nesse sentido, a palavra de Luis Regis Prado: 

  
A conduta típica de contrabando está manifestada pelos verbos nucleares importar e 
exportar. O primeiro revela a ação de introduzir no território nacional mercadorias 
estrangeiras por qualquer via de acesso, embora legalmente devam entrar por certos 
locais providos de repartições alfandegárias. Verifica-se, portanto, que a norma 

                                                                                                                                                                                     

§ 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 
[...] 
IX - incidirá também: 
a) sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja 
contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no 
exterior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da 
mercadoria, bem ou serviço; 
45 Art. 158. Pertencem aos Municípios: 
[...] 
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação. 
46 CAPEZ, Fernando. PRADO, Stela. Op. cit., p. 517 
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incriminadora depende de uma outra complementar, definindo quais mercadorias 
estão sendo proibidas de serem importadas e quais estão de serem exportadas; logo, 
o artigo 334 do Código Penal classifica-se como norma penal em branco. A 
proibição é absoluta, em face da natureza da mercadoria, que não pode, de nenhuma 
forma, ser importada ou exportada. Cite-se o exemplo de armas de fogo e acessórios, 
apetrechos de guerra. A vedação é relativa quando a proibição está motivada por 
determinados acontecimentos contingenciais que ensejem uma proibição temporária, 
como, por exemplo, a aquisição d alimentos de determinado país, em face de 
contaminação de agentes químicos ou biológicos. 
[...] 
O descaminho, a seu turno, está expresso pelo verbo iludir (núcleo do tipo), que 
denota a ideia de enganar, de burlar, de fraudar. Verifica-se, assim, no tipo de 
injusto, que a conduta incriminada consiste em fraudar, no todo ou em parte, o 
pagamento de direitos ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo 
de mercadoria. 47 
  

Outrossim, no contrabando, o delito é tipicamente comissivo, pois somente se 

consuma com uma ação praticada por parte do agente. Relevante mencionar que no 

descaminho a consumação do crime ocorre quando o agente não paga o tributo devido, sendo 

caso de crime comissivo ou omissivo próprio, “dependendo da forma como o delito 

descaminho for praticado”, conforme aduz Rogério Greco.48   

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 

  
A conduta típica do crime de descaminho é iludir. Traduz ideia de enganar, mascarar 
a realidade, simular, dissimular; o agente vale-se de expediente para dar impressão 
de não praticar conduta tributável. Há, pois, fraude, por ação ou omissão. No 
primeiro caso, ilustrativamente, procura evidenciar a mercadoria A como B; no 
segundo, se a pessoa indagada pelo agente fazendário se porta objeto tributável, 
figurando não compreender, deixa de responder, ou não toma a iniciativa de 
evidenciar o fato”. (REsp. 11.501/SE, Recurso Especial 1996/ 006788-5, Rel. Min. 
Luiz Cernicchiaro, 6ª Turma, julgamento em 9/3/1999, publicação no DJ em 
12/4/1999, p. 200).  

 
Os postos aduaneiros são os responsáveis pela fiscalização da entrada e saída das 

mercadorias e dos produtos em nosso território. Muitas pessoas, querendo burlar a 

fiscalização, acabam arriscando suas vidas, para não terem que ser revistadas, entrando em 

nosso território, atravessando rios em barcos de pequeno porte abarrotados de mercadorias ou 

por estradas carroçais abertas no meio da densa Floresta Amazônica.  

Por isso, não importa para o descaminho se o agente cometeu o delito, se fraudou 

o agente da aduana trocando as embalagens ou rótulos dos produtos para lhes atribuir um 

preço inferior ou original, ou se ele atravessou o rio Paraná a barco, por exemplo, no meio da 

madrugada, para não ter que passar pela fiscalização dos agentes federais. Tanto num como 

                                                           
47PRADO, Luiz Régis. Direito Penal Econômico. 5 ed. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2013,  p. 
314-315. 
48 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte especial, volume IV 6ª ed. Niterói, Rio de Janeiro, 2010, p. 
517. 
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noutro caso, haverá o cometimento do crime em questão, havendo lesão ao erário público por 

seu ato. 

 O tipo subjetivo é representado pelo dolo, manifestada na consciência e na 

vontade direcionadas à importação ou exportação de mercadoria proibida ou à fraude no 

recolhimento de impostos. Para Guilherme de Souza Nucci “nas formas vender, expor à 

venda, manter em depósito ou utilizar em proveito próprio ou alheio mercadoria estrangeira 

que sabe ser produto de introdução clandestina ou importação fraudulenta, exige-se o dolo 

direto”.49 

 No que tange à competência para processamento e julgamento do crime recai-

se para a Justiça Federal, tendo até o Superior Tribunal de Justiça expedido uma súmula sobre 

o assunto: “Súmula 151: A competência para processo e julgamento do crime de contrabando 

ou descaminho define-se pela prevenção do Juízo Federal do lugar da apreensão dos bens”. 

 
3.2. Modalidades assemelhadas de contrabando ou descaminho 

 

O art. 334 do CP não apresenta apenas o caput que fala sobre o contrabando ou 

descaminho, há também o §1º, o qual prevê várias figuras equiparadas a eles: 

 
§ 1º - Incorre na mesma pena quem: 

a) pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei: é uma norma 
penal em branco, necessitando de leis especiais par que lhe dê complemento. A 
navegação de cabotagem é a feita entre portos brasileiros, por navios brasileiros. O 
art. 2º, IX, da Lei n.º 9432/199750. O tipo subjetivo é o dolo direto, e a consumação 
ocorre no momento da prática da navegação de cabotagem não autorizada. 50 
b) pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando ou descaminho: “é aquele 
previsto pela legislação especial, comparável ao contrabando ou descaminho, a 
exemplo do art. 39 do Decreto-Lei n.º 288, de 28 de fevereiro de 1967, que 
considera como contrabando a saída de mercadorias da Zona Franca sem a 
autorização legal expedida pelas autoridades competentes, ou o art. 3º do Decreto-
Lei n.º 399, de 30 de dezembro de 1968, que diz ficarem incursos nas penas do art. 
334 do Código Penal os que, em infração às medidas a serem baixadas na forma do 
seu art. 2º, adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em 
depósito, possuírem ou consumirem qualquer dos produtos nele mencionados, vale 
dizer, como charuto, fumo, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira”.51 
c) vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em 

proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, 

mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou 

importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no 

território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem: Nesse inciso, 
o legislador pune, inicialmente, o próprio contrabandista que pratica um dos crimes 
previstos no núcleo, afastando sua cumulatividade com o caput, sendo aplicado 
individualmente. Há um caso de receptação, que fica afastado devido à aplicação do 
princípio da especialidade. Este princípio tem aplicação quando há um conflito entre 

                                                           
49 NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 945-946. 
50 

Idem, ibidem, p. 518. 
51

 Idem, ibidem, loc. cit. 
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duas normas constitucionais, podendo ser aplicadas ao mesmo caso. Contudo, o 
julgador aplicará a mais especial, isto é, a que possua todos os elementos da norma 
geral somado a alguns mais “especiais”, comparando-as abstratamente, sem a 
necessidade de se avaliar o caso concreto. 
d) adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de 

atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, 

desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentos que sabe 

serem falsos: trata-se de delito de ação múltipla em que não importa se o agente 
praticou os três núcleos dos verbos do inciso ou só um, ele vai ser punido somente 
por um. Aqui, a mercadoria tem que ser estrangeira, e o agente tem que saber que os 
documentos que a acompanham são falsos, sendo caso de dolo direto.  

 
Na outra situação, aduz Luis Régis Prado que:  

 
[...] o objeto material da conduta delitiva é a mercadoria estrangeira 
desacompanhada de documentação legal (elemento normativo jurídico do tipo), 
sendo que tais documentos são aqueles impostos pela lei ou normas regulamentares 
ínsitas ao comércio exterior. Assim, basta para a configuração do delito o fato de a 
mercadoria não estar amparada por tais documentos. Contudo, a ilicitude é excluída 
caso o agente comprove que tais documentos existem e que, portanto, a importação 
foi legal.52 
 

Há também aqui um conflito aparente de normas entre o delito estudado e o crime 

de receptação do art. 180, §1º, do CP53, prevalecendo, como dito anteriormente, por força do 

princípio da especialidade, nesse caso, o delito em estudo. 

 

3.3. Figuras Equiparadas e Causas Especiais de Aumento de Pena 

 

Pelo disposto no §2º do art. 334 do CP, verifica-se a extensão das atividades 

comerciais puníveis, entendendo que os camelôs que revendem produtos “piratas” seja no 

meio da rua, seja até mesmo em sua residência, quando eles próprios produzem essas 

mercadorias ilícitas, estão inseridos nessa situação. 

No tocante ao §3º a pena é aplicada em dobro quando qualquer dos crimes citados 

for praticado por transporte aéreo. Essa pena é posta devido ao fato da maior dificuldade dos 

agentes fiscalizadores em fazer a fiscalização apropriada. O aumento abrange qualquer tipo de 

aeronave seja avião, aeroplano, helicóptero. Todavia, o aludido transporte aéreo só é punível 

se for clandestino. 

Nesse sentido aduz Luis Régis Prado: 

 

                                                           
52 PRADO, Luís Régis. Op. cit., p. 319. 
53 Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser 
produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: 
[...] 
§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, 
expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial 
ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime: 
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[...] a majorante só alcança os delitos perpetrados em aeronaves clandestinas, já que 
os voos regulares, de carreira, não são incluídos aqui, posto serem objeto de 
fiscalização alfandegária permanente. Trata-se de majorante que influencia no 
injusto, em face da dificuldade do controle de transporte aéreo de mercadorias feito 
de maneira clandestina.54 
 

No mesmo sentido, tem-se uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que trata 

sobre assunto, ratificando o que foi dito acima: 

 
HABEAS CORPUS. PENAL. CONTRABANDO E DESCAMINHO. 
QUALIFICADORA. TRANSPORTE AÉREO. ART. 334,§3º, DO CP. VOO 
REGULAR. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. PENA. REDUÇÃO. 
PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. 
1. É descabida a aplicação da qualificadora do art. 334, § 3º, do Código Penal 
quando a prática delitiva é realizada por meio de transporte aéreo regular, sendo 
justificada a incidência da majorante tão somente quando se tratar de voo 
clandestino.  
2. Apesar do concurso material, no cálculo da prescrição, cada pena deve ser 
considerada individualmente, segundo a regra contida no art. 119 do Código Penal. 
 3. Fixada a reprimenda para cada delito em 1 ano e 6 meses, o prazo prescricional é 
de 4 anos (art. 109, V, do CP), lapso esse transcorrido entre a data dos fatos 
(8/4/1996) e o recebimento da denúncia, em 27/4/2001 (fl. 452), bem assim entre 
este março interruptivo e a publicação da sentença, em 1º/9/2006. 
4. Ordem concedida para excluir a qualificadora do art. 334, § 3º, do Código Penal, 
ficando as reprimendas reduzidas pela metade, bem como para declarar a extinção 
da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, 
IV, do Código Penal, determinando a expedição de alvará de soltura em favor do 
paciente, se por outro motivo não estiver preso. (HC n. 148.375/AM, Relator o 
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 29/8/2012). 
 

Desse modo, observa-se que em se tratando da figura qualificadora do art. 334, 

§3º do crime de descaminho não é cabível quando a prática do delito for efetivado por meio 

de transporte regular, somente de modo clandestino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
54 PRADO, Luís Régis. Op. cit., p. 318-321. 
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4 DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA SOMENTE AO CRIME 

DE DESCAMINHO 

 

4.1. Por que não cabe ao crime de contrabando? 

 

Conforme se viu anteriormente, quando nossa legislação começara a tomar forma, 

não havia diferenciação entre os crimes de contrabando e o de descaminho. Só com o Código 

Penal de 1940 é feita essa distinção. 

Uma delas é que, no descaminho, o bem jurídico afeto pela conduta criminosa é a 

lesão ao erário público, uma vez que só diz respeito à fraude no pagamento do tributo devido. 

Já no que se trata o contrabando, o bem jurídico afetado não é somente a lesão aos cofres 

públicos, mas pode ser também à saúde pública, vindo algum produto que cause algum mal a 

saúde dos nossos cidadãos. 

Em razão disso é que se proíbe a aplicação do princípio da bagatela ao crime de 

contrabando, uma vez que essa norma protege muito mais outros bens jurídicos do que apenas 

a administração pública em sentido estrito. Nesse sentido, tem-se uma decisão do Supremo 

Tribunal Federal: 

 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA NA APLICABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL, EM 
SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO 
REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. A decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência mais 
recente do STJ e do STF sobre o tema, no sentido da impossibilidade da aplicação 
do princípio da insignificância ao delito de contrabando de cigarros, uma vez que a 
norma propõe-se a tutelar, além da atividade de arrecadação dos impostos, outros 
bens protegidos pelo Estado, tais como a saúde pública. Nesse sentido: STJ, AgRg 
no REsp 1.375.659⁄PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA 
TURMA, DJe de 02⁄10⁄2013; STJ, REsp 1.342.262⁄RS, Rel. Ministro OG 
FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 30⁄08⁄2013.  
II. A alegação da adequação dos fatos ora em apreciação ao disposto no art. 56 da 
Lei 9.605⁄98 caracteriza indevida inovação recursal, não admissível, na seara do 
Agravo Regimental, ante o princípio da preclusão consumativa 
III.  Agravo Regimental improvido.55 
 

O presente caso trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado 

contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que em sede de Recurso Especial 

ratificou a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O presente Tribunal Superior 

afirmou que, tratando-se de crime de contrabando de cigarro vindo do Paraguai não cabe a 

                                                           
55 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 120.550/PR. Relator: Min. Roberto Barroso. Primeira 
Turma. DATA DE JULGAMENTO: 17/12/2013. 
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aplicação do princípio da insignificância, pois o contrabando não afeta somente o erário 

público, mas também outros bens protegidos pelo Estado, como a saúde pública. 

 

4.2. Divergência do teto limite nos Tribunais Superiores 

 

O princípio da insignificância é aplicado no crime de descaminho de forma 

sedimentada. Os Tribunais Superiores aduzem que, ao se analisar o caso concreto, o julgador 

terá que observar se a conduta gerou desvalor na ação ou no resultado. Na análise, devem-se 

seguir os 4 (quatro) critérios de análise para aplicação do referido princípio para se afastar a 

tipicidade material, qual seja: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma 

periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, 

e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 

Ademais, na referida situação, os Tribunais Superiores têm se utilizado há muito 

de normas extrapenais para se basearem no momento da aplicação. Isso tem gerado uma 

grande discussão tanto na doutrina quanto na jurisprudência sobre esses métodos utilizados. 

Eles têm se baseado no art. 20 da Lei n.º 10.522/0256, na redação dada pela Lei n.º 11.033/04, 

com as atualizações da Portaria n.º 75/201257 e a n.º 130/2012 que serve para o arquivamento 

das execuções fiscais. Para o Fisco esse valor não se mostra interessante, não se valendo a 

pena fazer a inscrição em Dívida Ativa, pois apesar da fraude no pagamento do tributo 

exequível, não se demonstra interesse em fazer a cobrança judicial. 

 Importante salientar que na análise do teto limite, haverá a soma de todas as 

execuções fiscais que o acusado tiver com a Fazenda Pública. Assim, por exemplo, se um 

cidadão em uma viagem para o exterior compra uma grande quantidade de produtos gerando 

um pagamento de tributo devido no montante de R$ 2.000,00, sendo que o teto limite para 

ocasionar o arquivamento da execução fiscal é de R$ 5.000,00 e, ao adentrar em território 

nacional não declara os mesmos. Ao fazer uma segunda viagem, vendo que não aconteceu 

                                                           
56 Art. 20. Serão arquivados, sem baixa na distribuição, mediante requerimento do Procurador da Fazenda 
Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos como Dívida Ativa da União pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) 
57 Art. 1º Determinar:  
I - a não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor com a Fazenda Nacional de valor 
consolidado igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos 
com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).  
[...] 
Art. 2º O Procurador da Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa na distribuição, das execuções 
fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais), desde que não conste dos autos garantia, integral ou parcial, útil à satisfação do crédito. 
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nada com ele resolve extrapolar ainda mais, comprando R$ 4.000,00 de mercadorias e não 

declarando ao chegar a terras brasileiras. Posteriormente, o Fisco descobre o caso e o executa. 

Nessa situação, o cidadão estaria livre das duas execuções, gerando arquivamento do seu 

processo? Não, pois, no presente caso se somarão as duas execuções para verificar se o 

mesmo terá direito ao arquivamento ou não. Nesse caso, como visto, não terá. 

Todavia, no Direito Penal não ocorreria crime nos dois casos presentes. Ora 

vejamos, se no exemplo citado alhures, conforme vimos, não resultará no arquivamento do 

processo sendo o fraudador executado administrativamente, só que, em relação ao Processo 

Penal gerará atipicidade material em relação ao caso, o que é injusto, visto que, se no primeiro 

caso ele foi executado porque sua conduta gerou prejuízo aos cofre públicos, no segundo 

caso, o mesmo também deveria ser processado, pois se baseando na análise dos critérios 

objetivos do princípio da bagatela no mesmo modo se terá uma lesão ao bem jurídico 

tutelado, qual seja, a Administração Pública. 

Atualmente, o Supremo Tribunal Federal tem usado o patamar de R$ 20.000 reais 

do art. 20 da Lei n. 10.522/02, que serve para o arquivamento das execuções fiscais de débitos 

que valem a pena para a atividade arrecadatória entrar nessa lide. Nesse mesmo sentido, 

apresenta-se julgado do STF (HC 116242-RR. Relator: Min Luiz Fux. Primeira Turma. Data 

de Julgamento: 03/09/2013) que trata do assunto: 

 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE 
DESCAMINHO. ART. 334, DO CP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO 
APLICAÇÃO. TRIBUTO ILIDIDO ACIMA DO PATAMAR PREVISTO EM LEI 
E APRECIADO PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp nº 1.112.748/TO, 
representativo da controvérsia, firmou o entendimento de que é possível a aplicação 
do princípio da insignificância ao delito previsto no art. 334, do Código Penal, desde 
que o total do tributo ilidido não ultrapasse o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) previstos no art. 20, da Lei nº 10.522/02. 
2. Na hipótese, inviável a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista 
que o próprio acórdão recorrido destacou que o quantum indevidamente apropriado 
pelo acusado monta o importe de R$ 11.789,90 (onze mil, setecentos e oitenta e 
nove reais e noventa centavos), superior, portanto, ao limite estabelecido pelo art. 
20, da Lei nº 10.522/02 e pela jurisprudência desta Corte Superior 
3. Agravo regimental não provido. 
 

O caso citado alhures trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão de 

acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou em sede de Recurso Especial a 

concessão do princípio da insignificância ao presente caso. 

Trata-se do não pagamento dos tributos elididos decorrentes da importação de 

mercadoria de procedência estrangeira no valor total de R$ 11.789,90. Para crimes de 

descaminho, a jurisprudência predominante da Suprema Corte, considerava, até pouco tempo, 



38 

para avaliação da insignificância, o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o mesmo 

previsto no art. 20 da Lei n.º 10.522/2002, que determina o arquivamento de execuções fiscais 

de valor igual ou inferior a este patamar, conforme se vê nesse acórdão: 

 
PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. VALOR SONEGADO 
INFERIOR AO FIXADO NO ART. 20 DA LEI 10.522/2002, COM A REDAÇÃO 
DADA PELA LEI 11.033/2004. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 
APLICABILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. 
 I - Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o princípio da insignificância deve 
ser aplicado ao delito de descaminho quando o valor sonegado for inferior ao 
estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, com a redação dada pela Lei 
11.033/2004. II – Ordem concedida para, reconhecendo-se a atipicidade da conduta, 
determinar o trancamento da ação penal. (HC 112.772/PR – Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski – 2ª Turma – por maioria – j. 11.9.2012). 
 
  PENAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO (ART. 334, CAPUT, DO CP).             
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DELITO 
PURAMENTE FISCAL. TRIBUTO ILUDIDO EM VALOR INFERIOR A R$ 
10.000,00 (DEZ MIL REAIS). ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. 
ART. 20 DA LEI Nº 10.522/02. DISPENSA DA UNIÃO DE 
EXECUTAR OS CRÉDITOS FISCAIS EM VALOR INFERIOR A ESSE 
PATAMAR. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.  
1. O princípio da insignificância incide quando o tributo iludido pelo delito de 
descaminho for de valor inferior a R$ 10.000,00, presentes o princípio da lesividade, 
da fragmentariedade, da intervenção mínima e ante o disposto no art. 20 da Lei nº 
10.522/02, que dispensa a União de executar os créditos fiscais em valor inferior a 
esse patamar. Precedentes: HC 96412/SP, red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli; 1ª 
Turma, DJ de 18/3/2011; HC 97257/RS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJ de 
1/12/2010; HC 102935, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 19/11/2010; HC 
96852/PR, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 15/3/2011; HC 96307/GO, 
rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 10/12/2009; HC 100365/PR, rel. Min. 
Joaquim Barbosa, DJ de 5/2/2010) 2. In casu, a paciente fora denunciada pela 
prática do crime de descaminho por iludir, no ingresso de mercadorias em território 
nacional, tributos no valor de R$ 3.045,98. 3. Ordem concedida para restabelecer a 
decisão do Juízo rejeitando a denúncia.” (HC 100.942/PR – 1ª Turma – Rel. Min. 
Luiz Fux – por maioria – j. 09.8.2011). 
 

No entanto, recentemente, ocorreu a mudança do valor limite de R$ 10.000,00 

reais para o arquivamento das execuções fiscais, dado pela Lei n.º 10.522/02, para o valor de 

R$ 20.000,00, atualização feita pelas Portarias 75 e 130/2012 do Ministério da Fazenda. 

Assim, as execuções de débitos, conforme explicado pela ministra Rosa Weber, pela Fazenda 

Nacional podem ser arquivadas por esse valor, pelo princípio da insignificância. 

A ministra do Supremo Tribunal Federal também destacou que a conduta era tão 

diminuta, tão pouco lesiva ao Estado que não vale a pena prosseguir com a execução. 

Contudo, destacou que a aplicação do referido princípio deve ser precedida de criteriosa 

análise de caso a caso, a fim de se evitar que seu uso indiscriminado constitua verdadeiro 

incentivo à prática de pequenos delitos patrimoniais.  

A nosso ver, o entendimento da ministra é de grande valia uma vez que sempre 

que acontecer um caso semelhante, aplicando-se o referido princípio, gerará uma sensação de 
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impunidade e é uma forma de estimular o criminoso a continuar praticando esses pequenos 

delitos. 

Em razão disso é que o Supremo Tribunal Federal não tem admitido a aplicação 

do princípio da insignificância quando o criminoso faz do crime sua atividade habitual. O 

STF, pelo ministro Ricardo Lewandowski, afirma que apesar de se tratar de critério subjetivo, 

a reincidência é uma exceção na análise do principio da bagatela. O criminoso apresenta uma 

conduta reprovável, fazendo com que se os seus crimes ficassem impunes, daria um estímulo 

para que ele continuasse a praticar os pequenos delitos. Nesse sentido, apresenta-se uma 

súmula que atesta que o valor do teto limite para arquivamento das execuções fiscais é de R$ 

20.000,00 realmente, de acordo com a Lei n.º 10.522/02 e as portarias n.º 75 e 130 de 2012, 

contudo não é concedida a insignificância do criminoso que viajava regularmente ao Paraguai 

atuando no comércio dos descaminhados. Assim aduz: 

 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE 
DESCAMINHO. ART. 334, DO CP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO 
APLICAÇÃO. TRIBUTO ILIDIDO ACIMA DO PATAMAR PREVISTO EM LEI 
E APRECIADO PELO STJ. CRIMINOSO CONTUMAZ. 
CONFIGURAÇÃO.AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp nº 1.112.748/TO, 
representativo da controvérsia, firmou o entendimento de que é possível a aplicação 
do princípio da insignificância ao delito previsto no art. 334, do Código Penal, desde 
que o total do tributo ilidido não ultrapasse o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) previstos no art. 20, da Lei nº 10.522/02. 
2. Na hipótese, inviável a aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista 
que o próprio acórdão recorrido destacou que o quantum indevidamente apropriado 
pelo acusado monta o importe de R$ 17.727,67, superior, portanto, ao limite 
estabelecido pelo art. 20, da Lei nº 10.522/02 e pela jurisprudência desta Corte 
Superior. 
3. Para a aplicação do princípio da insignificância, além do aspecto objetivo, a 
jurisprudência deste Sodalício tem exigido também que o réu não se trate de 
criminoso habitual (requisito subjetivo), não estando preenchido tal requisito no 
caso dos autos. 
4. Agravo regimental não provido.58 
 

Assim sendo, vê-se que se fossem analisados apenas os critérios objetivos da 

bagatela e o valor do teto limite, seria concedido o arquivamento do processo por atipicidade 

material, devido ao fato de a conduta do criminoso ter provocado uma lesão ínfima ao bem 

tutelado, fato que se ele fosse preso ou condenado iria contra o juízo do princípio da 

proporcionalidade. 

Contudo, o criminoso já tinha antecedentes criminais, fazendo da vida do crime 

seu trabalho habitual, fato que mostra inapta a concessão da bagatela, não afastando, com 

isso, a tipicidade de sua conduta. 
                                                           
58 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.383.221 – PR. Relatora: 
Ministra Regina Helena Costa. Quinta Turma. Data de Julgamento: 11/03/2014 
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O Superior Tribunal de Justiça segue na mesma linha. É reconhecida a 

insignificância de algumas condutas que se mostram insuficientes para se provocar uma lesão 

proporcional a levar o acusado à prisão. Contudo, o valor limite a ser seguido para levar à 

atipicidade da conduta é diferente do estabelecido pelo STF, uma vez que o Tribunal Superior 

reconhece apenas o valor de R$ 10.000,00 da Lei n.º 10.522/02, afirmando que a Portaria 

75/2012, do Ministério da Fazenda, não ensejando a aplicação da bagatela para os crimes 

inferiores a R$ 20.000,00. Nesse sentido tem-se esse acórdão que trata sobre o assunto: 

 
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. 1. DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL. CRIME DE DESCAMINHO. REITERAÇÃO DELITIVA. 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE. 2. VIOLAÇÃO 
AO ART. 334 DO CP E AO ART. 20 DA LEI N. 10.522/2002. 
OCORRÊNCIA. PARÂMETRO DE DEZ MIL REAIS FIXADO PELA 
JURISPRUDÊNCIA COMO INSIGNIFICANTE. RESP N. 1.112.748/TO. 
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA 
POR MEIO DA PORTARIA Nº 75/2012 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. 
IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIO FIRMADO PELO JUDICIÁRIO E NÃO PELO 
LEGISLATIVO. 3. PORTARIA QUE ADMITE O AJUIZAMENTO DE 
EXECUÇÃO FISCAL DE DÉBITO INFERIOR A VINTE MIL REAIS. 
CRITÉRIO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO NASCORTES 
SUPERIORES. SÚMULA 7/STJ. 4. VALOR FIXADO 
ADMINISTRATIVAMENTE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 
EFICIÊNCIA. CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. NÃO 
INTERFERÊNCIA NO ÂMBITO PENAL. 5. RETROATIVIDADE. 
IMPOSSIBILIDADE. VALORES CONSIDERADOS A PARTIR DA 
REALIDADE SÓCIO-ECONÔMICA DO MOMENTO. 6. RECURSOESPECIAL 
PROVIDO.(...) 
1. A portaria nº 75/2012 autoriza a cobrança de créditos inferiores a vinte mil reais, 
desde que atestado seu elevado potencial de recuperabilidade, bem como quando, 
observados os critérios da eficiência, economicidade, praticidade e as peculiaridades 
regionais e/ou do débito, mostrar-se conveniente à cobrança. Dessarte, não é 
possível conceber, de plano, como insignificante, a conduta de iludir imposto 
inferior a vinte mil reais, porquanto imprescindível o exame de fatores externos à 
própria conduta penal, como a viabilidade e sucesso de eventual execução fiscal. 
Inviável, outrossim, cogitar-se, de forma peremptória, da majoração do patamar 
considerado para fins de incidência do princípio da insignificância, haja vista não se 
vincular referida benesse a critérios legais. 
2. Na forma como redigidas as disposições da Portaria nº 75/2012, fica patente o 
intuito de se otimizar a utilização da máquina pública, visando deixar de patrocinar 
execução cujo gasto pode ser, naquele momento, maior que o crédito a ser 
recuperado. Portanto, não há se falar em valor irrisório, mas sim em estratégia de 
cobrança, o que está em consonância com o princípio constitucional da eficiência. 
3. À época em que se estatuiu, por meio de lei, o valor de dez mil reais como 
inviável ao prosseguimento da execução fiscal, a realidade do país era uma. Ao 
passo que quando se estabeleceu, por meio de Portaria, que o valor de vinte mil reais 
não justificava o ajuizamento da execução fiscal em que não atestado o elevando 
potencial de recuperabilidade do crédito, a realidade era outra. Patente, assim, que a 
retroatividade do novo valor estabelecido desborda da real intenção normativa. A 
alteração dos valores que justificam a instauração de execução fiscal é definido 
dentro dos critérios da conveniência e oportunidade da administração pública, o que 
inviabiliza a aplicação do mesmo entendimento no âmbito penal, haja vista a grande 
instabilidade que acarretaria e a enxurrada de revisões criminais que geraria. (REsp 
1.409.973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, 
julgado em 19/11/2013, DJe 25/11/2013). 
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Pelo que expõe nesse acórdão, o Supremo Tribunal de Justiça aduz que a Portaria 

75/2012 determina o não ajuizamento das execuções fiscais de débitos com a Fazenda 

Nacional cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00, conforme dispõe art. 

1º, III, da citada Portaria. Todavia, ao mesmo tempo, autoriza, mediante despacho motivado 

nos autos do processo administrativo, a promoção de demanda, se verificando elemento 

objetivo que ateste elevado potencial de recuperabilidade do crédito, conforme art. 1º, §6º da 

Portaria. 59 

Ademais, afirma que há permissão para que o Procurador da Fazenda Nacional, 

mediante ato normativo e observados os critérios de eficiência, economicidade, praticidade e 

as peculiaridades regionais e do débito, autorize as unidades por ele indicadas, conforme §7º 

do artigo em questão, a promoverem a inscrição e o ajuizamento dos débitos e valores 

consolidados inferiores aos estabelecidos na Portaria. 

A ministra Regina Helena Costa, relatora do processo, citando o art. 6º da mesma 

Portaria, afirma ainda que “há ainda a autorização expressa para a adoção de outras formas de 

cobrança extrajudicial, que poderão envolver débitos de qualquer montante, inscritos ou não 

em Dívida Ativa”. Ratificando o já exposto aqui sobre a posição do STJ sobre o assunto, tem-

se outro acórdão mais recente: 

 
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
DESCAMINHO. MERCADORIAS IMPORTADAS. PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DÉBITO TRIBUTÁRIO SUPERIOR 
A DEZ MIL REAIS. PARÂMETRO: DEZ MIL REAIS. RECURSO ESPECIAL 
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA N. 1.112.748/TO. PORTARIA N. 
75/2012 DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. INAPLICABILIDADE. 
1. Em sede de crime de descaminho, em que o bem jurídico tutelado é a ordem 
tributária, a irrisória lesão ao Fisco conduz à própria atipicidade material da conduta. 
2. A Terceira Seção, no julgamento do REsp n.1.112.748/TO, firmou o 
entendimento de que incide o princípio da insignificância aos débitos tributários que 
não ultrapassem o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a teor do disposto no art. 
20 da Lei n. 10.522/2002. 
3. Tal parâmetro não está necessariamente atrelado aos critérios fixados nas normas 
tributárias para o ajuizamento da execução fiscal, regida pelos critérios de eficiência, 
economicidade e praticidade e não sujeita a um patamar legal absoluto, mas decorre 
de construção jurisprudencial erigida a partir de medida de política criminal em face 
do grau de lesão à ordem tributária que atribua relevância penal à conduta, dada a 
natureza fragmentária do Direito Penal. Ressalva do ponto de vista do Relator. 

                                                           
61Art. 1º Determinar:  
I - a não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo devedor com a Fazenda Nacional de valor 
consolidado igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais); e II - o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos 
com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).  
(...) 
§ 6º O Procurador da Fazenda Nacional poderá, após despacho motivado nos autos do processo administrativo, 
promover o ajuizamento de execução fiscal de débito cujo valor consolidado seja igual ou inferior ao previsto no 
inciso II do caput, desde que exista elemento objetivo que, no caso específico, ateste elevado potencial de 
recuperabilidade do crédito. 



42 

4. Agravo regimental improvido. 
(AgRg no AREsp 321051/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA 
TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 06/12/2013). 
 

Diante do exposto, observa-se claramente que há uma distinção de critérios em 

relação ao valor limite, ocasionando a meu ver uma insegurança jurídica uma vez que em 

vários processos os magistrados dos tribunais inferiores iam de acordo com o que está 

consolidado na jurisprudência da Suprema Corte, contudo, quando se impetrava Recurso 

Especial, a decisão do STJ ia contra às dos tribunais inferiores. Diante disto, ao se entrar com 

Recurso Extraordinário, a decisão mudava de novo ficando os débitos de até RS 20.000,00 

como concedentes de bagatela. 

 

4.3. Posição sobre o assunto e sugestão de critério 

 

Diante do aspecto social vivenciado pela nossa sociedade, em que a média da 

renda mensal do trabalhador brasileiro é no valor de R$ 1.345,00, conforme dados da pesquisa 

realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 201160, não se 

dar nem pra própria subsistência de uma família, precisando o Estado arrecadar os tributos 

devidos para poder investir nos bens básicos que a sociedade necessita. 

Em razão desse fato de o Estado estar se valendo do Direito Penal para que ele 

possa gerenciar e arrecadar melhor os tributos devidos pelo contribuinte é que se tem falado 

bastante da administrativização do direito penal. Conforme palavras de Gustavo Britta 

Scandelari: 

 
Uma das características desse sistema é a extensão da área da tutela penal aos 
interesses difusos ou seletivos (o ambiente, a saúde, os interesses do consumidor, a 
ordem pública) e às funções da administração pública (como o sistema monetário e 
o sistema de economia). Esse fenômeno geral pode ser chamado de 
“administrativização do direito penal”, a qual é bem representada por dois fatores: a) 
a maior parte das normas penais, produzidas em número cada vez maior, são 
acessórias às normas e à atividade administrativa do Estado e das instituições 
públicas, quando seu referente deixa de ser uma “norma social” para dar vez a uma 
“função administrativa pública”; b) os tipos penais se tornam equivalentes a 
“normas de intervenção da administração pública61. 
 

O que está se tentando explicar é que o Estado, na ânsia de gerar recursos públicos 

para que possa executar com uma maior eficiência os seus fins públicos, utiliza o direito penal 

para exercer o seu poder judicial com maior rigor e obter os tais recursos através de uma 

                                                           
60CONCENTRAÇÃO de renda diminuiu no Brasil. Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/noticia/economia/concentracao-de-renda-diminuiu-no-brasil>. Acesso em: 18 mar. 
2014. 
61 SCANDELARI, Gustavo Britta. Op. cit., p. 92 
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coação maior. Assim, quanto mais recursos o Estado consignar, maiores serão, em tese, os 

investimentos em educação, saúde, segurança e outros direitos básicos garantidos pela nossa 

Constituição Federal. 

Não estamos indo contra a aplicação do princípio da insignificância no crime de 

descaminho, pois, se tratando mais de um crime de ordem tributária, há valores que causam 

lesão ínfima ao Estado, não necessitando este de se valer da execução fiscal para cobrar o 

tributo. Contudo, o valor de teto limite para o arquivamento das execuções fiscais que tanto o 

Supremo Tribunal Federal (RS 20.000,00) quanto o Superior Tribunal de Justiça (10.000,00) 

aduziram como parâmetro, tendo por base a Lei n.º 10.522/02 – atualizado pela Portaria 

75/2012- é, em minha opinião, atroz excessivo. 

Nessa situação de miséria que o país vivencia, em que 16,27 milhões de 

brasileiros estão abaixo da linha da pobreza, o que representa 8,5% da população, conforme 

dados do IBGE de pesquisa realizada em 201162, não pode o Estado se dar ao luxo de “passar 

a mão na cabeça” do contribuinte e perdoá-lo por uma dívida de RS 20.000,00, mesmo que 

não seja reincidente. 

O mais correto seria ter por base a média da renda mensal do brasileiro que, 

conforme citei anteriormente, é de R$ 1.345,00. Assim, até esse valor a execução fiscal não 

seria iniciada e, consequentemente, não se teria processamento na seara criminal. É um modo 

mais justo e eficiente de se resolver essa situação. 

Ademais, faço ainda uma sugestão a ser acrescida com a outra citada alhures, qual 

seja, de que o devedor que esteja em débito com o Fisco em um valor acima ao sugerido 

anteriormente seja capaz de por meio da reparação do dano extinga a sua punibilidade. São 

vários os doutrinadores que apoiam essa corrente, como Andreas Eisele que aduz: 

 
A extinção da punibilidade pela reparação do dano, em crimes tributários, acentua o 
sentido finalístico arrecadador do ordenamento jurídico-penal na esfera tributária, 
sendo a proteção do bem jurídico contra eventuais lesões substituída, em parte, pela 
instrumentalidade da reparação da lesão. Embora se tenha convertido o Direito Penal 
em instrumento arrecadatório, é correta a extinção da pena pelo pagamento63. 
 

Uma parte da doutrina é contra essa corrente e defende que, como uma das 

hipóteses de refutamento da mesma, o fato de a extinção pelo pagamento reduziria a receita 

do Estado. Isso não tem nenhum sentido, pois vai é aumentar a receita do mesmo. Nesse 

sentido, afirma Gustavo Britta: 

                                                           
62 BRASIL tem milhões de pessoas em situação de extrema pobreza. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/politica/noticia/2011/05/brasil-tem-1627-milhoes-de-pessoas-em-situacao-de-extrema-
pobreza.html>. Acesso em: 2 mai. 2014. 
63 EISELE, Andreas. A reparação do dano no direito penal tributário. São Paulo : Dialética, 2001, p.13 
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É fato que o contribuinte/acusado sempre acaba recolhendo um valor 
consideravelmente maior do que o nominal: consequência das altas multas e dos 
juros sempre exigidos, nessas ocasiões, pelo Fisco. Ou seja, a reparação do dano 
(compreendendo as diversas formas de satisfação do crédito tributário) pelo 
contribuinte sempre significa um aumento da receita do Estado (União, Estados e 
Municípios), na medida em que a legislação fiscal não contempla hipóteses em que 
o contribuinte deixe de recolher multa, juros e correção monetária (excepcionando-
se, apenas, os casos de remissão da dívida). É dizer, administrativizar o Direito 
Penal para, com ele, otimizar o sistema de exação, acaba sendo, do ponto de vista 
gerencial (e abstraindo-se as críticas), algo deveras lucrativo para o Estado64. 
 

Outros crimes tributários materiais já possuem o benefício em questão, como, por 

exemplo, o art. 34 da Lei n.º 9.249/9565 prevê ao acusado dos crimes da Lei n.º 8137/90 e dos 

crimes de sonegação fiscal a extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo devido. Há 

até para crimes dispostos no Código Penal, qual seja, os do arts. 168-A66 e 337-A67 em que a 

Lei n.º 10.684/03 possibilita a extinção da punibilidade aos acusados mediante pagamento do 

tributo devido. 

Outrossim, vê-se que pode muito bem ser aplicado esse benefício ao descaminho. 

Na verdade, concordo com a linha exposta pelo professor Scandareli ao elevar esse benefício 

não apenas ao pagamento em sentido estrito, mas a todas as formas de extinção do crédito 

tributário, qual seja, o disposto no art. 156, do Código Tributário Nacional (CTN)68.  

                                                           
64 SCANDELARI, Gustavo Britta. Op. cit., p. 276-278. 
65 Art. 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e na Lei 
nº 4.729, de 14 de julho de 1965, quando o agente promover o pagamento do tributo ou contribuição social, 
inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. 
66 Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e 
forma legal ou convencional: 
67 Art. 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante as seguintes 
condutas:   I – omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela 
legislação previdenciária segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a 
este equiparado que lhe prestem serviços; II – deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade 
da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços; 
III – omitir, total ou parcialmente, receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos 
geradores de contribuições sociais previdenciárias. 
[...] 
§ 1o É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara e confessa as contribuições, importâncias ou 
valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do 
início da ação fiscal. 
68 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:  
I - o pagamento;  
II - a compensação;  
III - a transação;   
IV - remissão;  
V - a prescrição e a decadência;  
VI - a conversão de depósito em renda;  
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º 
e 4º;  
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;  
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais 
possa ser objeto de ação anulatória;  
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Seguindo a mesma linha de interpretação ampliativa da palavra “pagamento”, 

tem-se Andrei Zenkner Schmidt: 

 
Não faz sentido que a supressão da responsabilidade fiscal, em razão da extinção do 
crédito tributário, não afaste a tipicidade da conduta delituosa respectiva, pois se o 
Direito Tributário, que possui menos exigências para a manutenção do ilícito fiscal, 
está reconhecendo a justificação da operação fiscal, seria uma incongruência jurídica 
admitirmos que o direito penal, que possui formalidades bem mais amplas e se 
ocupa tão só de condutas mais graves, continuasse conferindo adequação típica ao 
fato69. 
 

Apesar de tal critério não estar expresso na legislação e ser ainda pouco divulgado 

pela doutrina em geral, ocorreu que o Supremo Tribunal Federal, em decisão inédita, em sede 

de Habeas Corpus, concedeu o benefício da extinção da punibilidade por pagamento do 

tributo devido no §1º do crime de descaminho, asseverando que a Lei n.º 9.249/95, a qual 

extingue a punibilidade dos crimes previstos na Lei n. 4.729/65 pelo pagamento dos tributos 

antes de recebida a denúncia, também abrange as figuras do respectivo parágrafo do crime de 

descaminho. 

Assim é o teor do acórdão: 

 
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO (ART. 334, §1º, ALÍNEAS 
“C” E ”D” DO CÓDIGO PENAL). PAGAMENTO DO TRIBUTO. CAUSA 
EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. ABRANGÊNCIA DA LEI Nº 9.245/95. 
NORMA PENAL FAVORÁVEL AO RÉU. APLICAÇÃO RETROATIVA. CRIME 
DE NATURAZA TRIBUTÁRIA. 
1. Os tipos de descaminho previstos no art. 334, §1º, alíneas “c” e “d”, do Código 

Penal têm redação definida pela Lei n.º 4729/65. 
2. A revogação do art. 2º da Lei n.º 4729/65 pela Lei n.º 8.383/91 é irrelevante 

para o deslinde da controvérsia, porquanto, na parte em que definidas as figuras 
delitivas do art. 334, §1º do Código Penal, a Lei nº 4.729/65 continua em pleno 
vigor. 

3. Deveras, a Lei n.º 9.249/95, ao dispor que o pagamento dos tributos antes de 
recebida a denúncia extingue a punibilidade dos crimes previstos na Lei n.º 
4.729/65, acabou por abranger os tipos penais descritos no art. 334, §1º do 
Código Penal, dentre eles aquelas figuras imputadas ao paciente – alíneas “c” e 
“d” do §1º. 

4. A Lei n.º 9.249/95 se aplica aos crimes descritos na Lei n.º 4.729/65 e,  a 

fortiori, ao descaminho previsto previstos no art. 334, §1º, alíneas “c” e “d”, do 
Código Penal, figura típica cuja redação é definida, justamente, pela Lei n.º 
4.729/65. 

5. Com efeito, in casu, quando do pagamento efetuado a causa de extinção da 
punibilidade prevista no art. 2º da Lei n.º 4.729/65 não estava em vigor, por ter 
sido revogada pela Lei n. 6.910/80, sendo certo que, com o advento da Lei n.º 
9.249/95, a hipótese extintiva da punibilidade foi novamente positivada. 

6. A norma penal mais favorável aplica-se retroativamente, na forma do art. 5º, 
inciso XL, da Constituição Federal. 

7. O crime de descaminho, mercê de tutelar o erário público e a atividade 
arrecadatória do Estado, tem nítida natureza tributária. 

                                                                                                                                                                                     

X - a decisão judicial passada em julgado.  
69 SCHMIDIT, Andrei Zenkner. Exclusão da punibilidade em crimes de sonegação fiscal. Rio de Janeiro : 
Lumen Juris, 2003 p. 126/127 
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8. O caso sub judice enseja a mera aplicação de legislação em vigor e das regras 
de direito intertemporal, por isso que dispensável incursionar na analogia in 

bonam partem. 
9. Ordem CONCEDIDA.70 

 
Essa decisão da 1ª Turma da Suprema Corte foi por unanimidade, declarando que 

o crime de descaminho tinha nítida natureza tributária, permitindo com que a extinção da 

punibilidade fosse concedida a partir do pagamento do tributo devido.  Ademais, a adoção do 

referido benefício também será de grande valia para o acusado, posto que, se for realmente 

condenado, irá sentir os horrores do sistema penitenciário do país que se encontra defasado e 

falido.  

O aumento da população carcerária é algo que deve ser combatido, pois aquele 

ambiente com a cela com certeza não é o melhor caminho. Por isso a importância de se 

estabelecer esta extinção de punibilidade, para que o criminoso não vá preso, uma vez que lá, 

ele não terá a ressocialização que tanto apregoa a nossa Lei de Execução Penal.  

De acordo com informações de multirões carcerários organizados para diminuir a 

superlotação das cadeias, os índices de reincidência são de 60% e 70%71. Não tendo o preso 

perspectiva em voltar ao convívio social, podendo sair pior do que entrou com o contato com 

outros presos bem mais perigosos. 

Conforme apregoa Scandelari “a extinção da punibilidade pelo pagamento integral 

do montante devido, além de reparar os prejuízos, poupa o cidadão da desumanização que o 

cárcere proporciona e elide a reiteração de delitos de mesmo gênero”.72 

Isso demonstra que a utilização de penas alternativas no ordenamento pátrio, 

principalmente no âmbito do direito penal é sempre a melhor forma para ressocialização do 

criminoso. Assim também concorda Rodrigo Sánchez Rios: 

 
A reparação do dano em Direito Penal possui uma finalidade evidentemente 
reconciliadora e pode ser vista como mais uma tentativa alternativa de reinserção 
social e de limitação da pena no Estado Democrático de Direito, ou seja, não é uma 
eventual tradição ou origem de determinado instituto jurídico que impedirá, 
irremediavelmente, a sua melhor aplicação em prol da sociedade73.  
 

Por isso, a meu ver, quanto mais se der oportunidade para que o devedor efetue o 

pagamento da dívida em vez de sofrer uma sanção criminal de privação de sua liberdade, 

                                                           
70 HC 85.492/SP 
71

 DIREITOS humanos: ressocialização de presos e combate à reincidência. 23 de novembro de 2009. Disponível 

em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=116383>. Acesso 
em: 2 mai. 2014. 
72 SCANDELARI, Gustavo Britta. Op. cit., p. .281-282 
73 SÁNCHEZ RIOS, Rodrigo. Das causas de extinção de punibilidade nos delitos econômicos. São Paulo : 
Revista dos Tribunais, 2003 p. 82/85. 
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melhor para o Estado que arrecadará mais, e melhor para o próprio criminoso, pois não terá 

que passar pelo trauma de ser encarcerado no nosso sistema carcerário, que não respeita 

nenhum pouco o princípio da dignidade humana. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conforme se observou no presente trabalho, viu-se a importância do princípio da 

bagatela em nosso ordenamento, verificando que se precisa de uma mudança em relação ao 

parâmetro a ser escolhido como valor para a concessão do referido princípio ao descaminho. 

Ao verem valor tão alto sendo desconsiderado, tendem os criminosos a 

reiterarem suas condutas, crendo na impunidade dos seus atos. Em razão disso, deve haver 

uma diminuição do valor, sendo uma forma de coação para se evitar a prática desse crime 

que acomete nossos tributos, gerando escassez nos recursos do Estado. 

Com a diminuição do valor limite para arquivamento das execuções, acrescido 

da instituição da reparação de dano para a extinção da punibilidade, dar-se-á uma chance ao 

criminoso de reparar o seu erro perante a sociedade, pagando os tributos que são devidos ao 

Erário, além de pensar duas vezes em cometer o mesmo crime uma vez que ao sentir no 

bolso o peso de uma sanção imposta contra ele, é uma forma de condenação, não gerando 

mais o sentimento de impunidade que se tem com a presente norma prescrita em nosso 

ordenamento, eliminando o pensamento de fazer do descaminho sua atividade habitual. 

Outrossim, acredita-se que o critério sugerido nesse estudo seja de grande valia 

tanto para a sociedade que ao se dar a possibilidade de reparação do dano, o Estado obterá 

mais recursos a serem investidos nas carências da população, e, consequentemente, não 

glerará mais um criminoso altamente perigoso visto que não estará nas masmorras dos 

nossos presídios, quanto para o criminoso que tem a possibilidade de rever seus atos, 

sentindo melhor no bolso a punição pelo crime cometido do que na prisão. 

Ademais, esse critério também é uma forma de gerar uma uniformização nas 

decisões tanto do Pretório Excelso quanto do Superior Tribunal de Justiça, eliminando o 

sentimento de insegurança jurídica gerado pela divergência nos valores limites para 

concessão da bagatela. 
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