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RESUMO 
 
 
O presente trabalho busca apresentar uma análise sobre a aplicação do princípio da 

insignificância como excludente de tipicidade no crime de tráfico de drogas. Para isso 

trará uma análise acerca da proteção dos bens jurídicos tutelados pelo direito penal,  

bem como os entendimentos dos tribunais superiores acerca da possibilidade de 

aplicação do princípio da insignificância nos delitos de perigo abstrato e a desarmonia 

dogmática como influência negativamente na possibilidade de pacificação da 

aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas.  

 

Palavras-chave: Princípio da Insignificância; Tipicidade material; Tráfico de drogas; 

Crime de perigo abstrato. 

 

 

ABSTRACT 
 
 

 
This paper seeks to present an analysis of the application of the principle of 

insignificance as an exclusion of typicality in the crime of drug trafficking. For this, it 

will bring an analysis of the protection of legal assets protected by criminal law, as well 

as the understandings of higher courts about the possibility of applying the principle of 

insignificance in crimes of abstract danger and dogmatic disharmony as a negative 
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influence on the possibility of pacifying the application from the principle of 

insignificance to the crime of drug trafficking. 

 

Keywords: Principle of Insignificance; Material typicality; Drug trafficking; Abstract 

danger crime. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
 
Muito se discute sobre a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância no 

delito do tráfico de drogas. Para a grande maioria, não seria possível a benesse, uma 

vez que estamos diante de um crime de perigo abstrato e presumido. De outro lado, a 

parte minoritária argumenta que não se pode criminalizar uma conduta por simples 

comportamento ou violação de um dever geral. Desse modo, condutas irrelevantes 

nos delitos de tráfico de drogas conduziriam à atipicidade. 

 

Evidencia-se que, atualmente, a doutrina e jurisprudência divergem com relação a 

aplicação do princípio da insignificância no tráfico de drogas. De forma majoritária, 

entende-se que o tráfico de drogas, por ser um crime de perigo abstrato e presumido, 

não seria cabível, em nenhuma hipótese, a aplicação do princípio da insignificância. 

Por sua vez, para aqueles que apoiam a aplicação, a equação dogmática (crime de 

perigo abstrato associado ao bem jurídico difuso = inaplicabilidade automática do 

princípio da insignificância) não se revela exatamente precisa, devendo tal análise 

ocorrer casuisticamente, desde que observados os critérios da proporcionalidade. Ante 

o exposto, questiona-se: o tráfico de drogas, classificado como de perigo abstrato, 

gera certeza de dano, e afasta de forma imediata a possibilidade de aplicação do 

princípio da insignificância? 

 

De forma geral, a aplicação do referido princípio, dentre outros critérios, deve ser 

pautada na mínima ofensividade da conduta do agente e na inexpressividade da lesão 

jurídica provocada, devendo tal análise ocorrer casuisticamente, desde que 

observados os critérios da proporcionalidade. Desse modo, temos que a conduta 

praticada deve ser forte o suficiente para justificar a ameaça ao âmbito de liberdade do 

cidadão. 
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Ocorre que há uma enorme desarmonia dogmática resultante da pluralidade de 

entendimentos acerca da aplicação ou não do princípio da insignificância ao tráfico de 

drogas, sob o argumento de tratar-se de bens jurídicos tutelados difusos, como a 

segurança pública e paz social, resultando na arbitrariedade seletiva do sistema penal 

e irracionalidade do poder punitivo. 

 

É fato que essa confusão de ideais que acontece graças à pluralidade de 

entendimentos acerca da aplicação ou não do princípio da insignificância ao tráfico de 

drogas, representa um flagrante prejuízo social, resultando na arbitrariedade seletiva 

do sistema penal e irracionalidade do poder punitivo.  

 

As decisões que fortalecem a tese de inaplicabilidade do princípio da insignificância, 

tem como principal fundamento, o fato de que, o tráfico ilícito de entorpecentes se 

revela um crime de perigo abstrato, de modo que seria inviável a aplicação do princípio 

da insignificância, vez que os bens jurídicos tutelados são difusos, como a segurança 

pública e paz social. 

 

Ocorre que, a equação dogmática de crime de perigo abstrato somado ao bem jurídico 

difuso, não deveria gerar a inaplicabilidade automática do princípio da insignificância, 

tendo em vista que o crime de perigo abstrato depende não apenas subsunção ao tipo 

formal, mas a demonstração da possibilidade de um risco de dano ao bem jurídico 

tutelado pela norma jurídico-penal.  

 
 
2 O DIREITO PENAL E OS BENS JURÍDICOS 
 

 

O Direito Penal, segundo Nucci (2020, p. 48), é o ramo do Direito que limita as normas 

punitivistas do Estado frente a infrações penais, as quais serão sancionadas de forma 

proporcional, visando a garantia da defesa/proteção da sociedade. 

 

Essa proteção penal se faz em relação ao bem jurídico, uma vez que só haverá 

atuação da seara penal quando a lesão ao bem jurídico justificar. Nas palavras de 

Luiz Regis Prado (2003, p. 70), significa que deverá haver atuação penal para 

salvaguardar a vida, o desenvolvimento e a paz social. Complementa o autor Reale 
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Jr. (2020, p. 18) que “o Direito Penal há de ser regido pelo princípio da intervenção 

mínima, subsidiária e fragmentária, como extrema ratio”. 

 

Assim, compreende-se que nem todas as formas de ofensa a bens jurídicos são 

protegidas pelo Direito Penal, uma vez que esse ramo do Direito deve ser utilizado 

como último recurso, ou seja, quando todas as outras áreas do Direito não forem 

suficientes para proteger o bem jurídico lesado. 

 

Quanto ao conceito de bem jurídico, todavia, há entendimentos distintos.  Cezar 

Roberto Bitencourt (2002, p. 202) conceitua bem jurídico como “como todo o valor da 

vida humana protegido pelo Direito”. Para Aníbal Bruno, bem jurídico é: 

 

(...) tudo o que pode satisfazer uma necessidade humana e, nesse sentido, é 
tutelado pelo Direito. São interesses fundamentais do indivíduo e da 
sociedade, que, pelo seu valor social, a consciência comum do grupo ou das 
camadas sociais nele dominantes elevam à categoria de bens jurídicos, 
julgando-os merecedores da tutela do Direito, ou, em particular, da tutela 
mais severa do Direito Penal. Interesses de valor permanente, como a vida, 
a liberdade, a honra; ou variável, segundo a estrutura da sociedade ou as 
concepções de vida de determinado momento.(BITENCOURT, 2002, p. 202) 

 

Assim, diante das diferentes definições do conceito de bem jurídico, faz-se necessário 

a discussão sobre alguns critérios para se alcançar o melhor conceito, sobretudo 

abordando alguns princípios que regem o Direito Penal, uma vez que esses são 

verdadeiros instrumentos de proteção do indivíduo, tais como o princípio da 

legalidade, culpabilidade, lesividade, intervenção mínima e humanidade. 

 

O princípio da legalidade é um dos princípios básicos do Estado democrático de 

Direito e, sobretudo, muito influente no direito penal brasileiro, estando previsto 

expressamente no texto constitucional e na legislação penal nos artigos 5º, incisos II e 

XXXIX e artigo 1º, respectivamente. Sua premissa é proteger os cidadãos através da 

limitação do poder punitivo do Estado, pois, segundo Reale (2020, p. 25), todos, 

incluindo-se o Estado e o julgador, estão sujeitos à lei, que deve ser “prévia, clara, 

precisa, geral e abstrata”, garantindo, assim, segurança e liberdade.  

 

O princípio da culpabilidade pode ser traduzido pela seguinte afirmação: “nullum 

crimem sine culpa”, ou seja, não há crime se não houver reprovabilidade do fato. Para 

Nucci (2020, p. 72) “ninguém será penalmente punido, se não houver agido com dolo 
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ou culpa, dando mostras de que a responsabilização não será objetiva, mas subjetiva 

(nullum crimen sine culpa)”. Logo, é vedada a responsabilização de qualquer conduta 

que não seja típica e antijurídica. 

 

Por sua vez, o princípio da ofensividade ou lesividade, fundamentado nos artigos 13 e 

17 do Código Penal, pressupõe que haja um perigo concreto (ou perigo de lesão) a 

um bem jurídico tutelado. Todavia, em se tratando de crimes de perigo abstrato, 

alguns autores consideram que a sua condenação vai de encontro ao princípio da 

lesividade, uma vez que não resta demonstrada a real capacidade de gerar dano ao 

bem juridicamente protegido. Assim, conforme menciona Ferrajoli (2002, p. 383), “nas 

situações em que, de fato, nenhum perigo subsista, o que se castiga é a mera 

desobediência ou a violação formal da lei por parte de uma ação inócua em si 

mesma”.  

 

No tocante ao princípio da intervenção mínima, o direito penal é a “ultima ratio”. Para 

Nucci: 

(...) a lei penal não deve ser vista como a primeira opção (prima ratio) do 
legislador para compor conflitos existentes em sociedade, os quais, pelo atual 
estágio de desenvolvimento moral e ético da humanidade, sempre estarão 
presentes. (NUCCI, 2020, p. 67). 

 

Desta forma, compreende-se que a atuação do direito penal só será adequada 

quando os demais ramos do direito não forem suficientes para salvaguardar o bem 

jurídico. 

 

Por fim, o princípio da humanidade pressupõe que todos, inclusive o sentenciado, 

sejam tratados de forma humana, respeitando-se os direitos de cada um. Nesse 

sentido, a Constituição, em seu artigo 5º, inciso XLVII, trouxe algumas limitações 

como forma de garantir esse tratamento, dispondo que não haverá penas: de morte; 

de caráter perpétuo; de trabalhos forçados; de banimento; cruéis. 

 

Desta forma, sustenta Luiz Flávio Gomes (2009, p. 15) que o “bem jurídico” penal 

seria compreendido pela existência de um bem concreto útil ao ser humano somado 

ao valor que lhe é atribuído, conforme dita o legislador. Ademais, necessário provar 

que sua adequação ao direito penal se faz em último caso, quando comprovado que 

as outras esferas do direito, tais como o direito civil, tributário, trabalhistas, etc., não 
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são suficientes para protegê-lo. 

 

Em se tratando especificamente do crime, pode-se afirmar que é caracterizado pela 

conduta que gera lesão penalmente relevante a um bem jurídico tutelado pelo Estado. 

O crime, de acordo com o conceito analítico utilizado pela doutrina majoritária, que 

segue a teoria tripartite, é composto por três elementos fundamentais, que são: fato 

típico, ilícito e culpável. Desmembrando cada um desses elementos, temos que o fato 

será típico quando presentes os seguintes requisitos: conduta + resultado + nexo de 

causalidade + tipicidade (adequação do fato ao tipo). 

 

Já no que se refere a ilicitude do fato, somente poderá ser assim declarada quando o 

caso concreto não se amoldar a uma das seguintes circunstâncias, cuja previsão legal 

encontra-se no artigo 23 do Código Penal: estado de necessidade; legítima defesa; 

estrito cumprimento do dever legal; exercício regular do direito. 

 

Quanto ao fato culpável, pode-se dizer que a culpabilidade equivale ao juízo feito 

sobre a reprovabilidade da conduta praticada pelo autor, quando poderia e/ou deveria 

ter agido de modo diverso do praticado, podendo haver o seu afastamento quando 

presentes uma das seguintes situações: imputabilidade; potencial consciência sobre a 

ilicitude do fato; exigibilidade de conduta diversa. 

 

No entanto, ainda que presentes os três elementos (fato típico, ilícito e culpável), deve 

haver uma análise casuística para se verificar até que ponto a lesão ao bem jurídico 

irá ser relevante dentro da tipicidade, uma vez que, havendo a aplicação da 

insignificância, estaríamos diante da exclusão da tipicidade penal. 

 

Segundo Nucci (2020, p. 199), as excludentes da tipicidade podem ser legais, cuja 

previsão encontra-se estampada nos artigos 17, 146, 342, §2º e 235, §2º do Código 

Penal ou, ainda, supralegais, tais como a adequação social e a insignificância, 

conforme Sérgio Salomão Shecaira e Alceu Corrêa Junior: 

 

Paralelamente à descriminalização legislativa, assume papel significativo o 
reconhecimento dos princípios da adequação social e da insignificância, 
formas judiciais de descriminalização fática. A adequação social exclui desde 
logo a conduta em exame do âmbito de incidência do tipo, situando-se entre 
os comportamentos normalmente permitidos, isto é, materialmente atípicos. 
(...) O princípio da insignificância, por seu turno, equivale à desconsideração 
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típica pela não materialização de um prejuízo efetivo, pela existência de 
danos de pouquíssima importância. (SHECAIRA; JUNIOR, apud NUCCI, 
2021, p. 155). 

 

Assim, pode-se dizer, conforme aborda Nucci (2020, p. 199), que “uma conduta aceita 

e aprovada consensualmente pela sociedade, ainda que não seja causa de 

justificação, pode ser considerada não lesiva ao bem jurídico tutelado”.  

 

Destarte, verificada a possibilidade de aplicação do princípio da adequação ao caso 

concreto, estaremos diante da exclusão da tipicidade, haja vista que, havendo 

aceitação social de determinada conduta, passa-se a ser considerada como 

adequada, excluindo o seu caráter lesivo a qualquer bem jurídico.  

 

De igual modo, fazendo uma análise da aplicação do princípio da insignificância, ou 

princípio da bagatela, se as condutas praticadas forem irrelevantes, o que significa 

dizer não representar prejuízo importante ao direito penal, devem ser enquadradas 

como excludentes de tipicidade, de modo a efetivar a aplicação da proporcionalidade 

entre a gravidade da conduta e a necessidade da intervenção estatal.  

 

Sobre a possibilidade de aplicação do referido princípio, importante trazer ao debate o 

recente julgamento do STJ no Habeas Corpus nº 699572/SP, no qual foi concedida a 

ordem à paciente pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta, ante a 

incidência do princípio da insignificância. Em sua decisão, o Ministro Relator JOEL 

ILAN PACIORNIK assim pontuou: 

 
A jurisprudência desta Corte entende que a habitualidade na prática de 
condutas delituosas, mesmo que insignificantes, afasta a característica de 
bagatela, justificando a intervenção do direito penal. Contudo, há casos em 
que o grau de lesão ao bem jurídico tutelado é tão ínfimo que não se pode 
negar a incidência do referido princípio. Essa é a hipótese dos autos. Cuida-
se de furto simples de 2 refrigerantes, 1 refresco em pó e 2 pacotes de 
macarrão instantâneo, bens avaliados em R$ 21,69, menos de 2% do salário 
mínimo, subtraídos, segundo a paciente, para saciar a fome, por estar 
desempregada e morando nas ruas há mais de 10 anos. 

 

Assim, revela-se que o princípio da insignificância é pontuado pelo grau da lesão ao bem 

jurídico tutelado pelo direito penal, de modo que condutas socialmente irrelevantes não 

devem ser punidas pelo Estado. 

 

2 BEM JURÍDICO NO TRÁFICO DE DROGAS 
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No capítulo anterior foram trazidas as premissas sobre as quais serão desenvolvidos 

os estudos referentes ao crime de perigo abstrato, especialmente o tráfico de drogas, 

firmando o entendimento de que condutas socialmente irrevelantes não devem ser 

punidas pelo Estado. 

 

Assim, inicialmente traremos alguns fundamentos relacionados ao bem jurídico pelo 

crime de tráfico de drogas. Salienta-se que atualmente há duas correntes a favor de 

uma teoria do bem jurídico: teoria dualista, que entende que os bens individuais e 

coletivos são autônomos entre si, e a teoria monista-pessoal, que trata dos bens 

jurídicos segundo o interesse pessoal. De modo que os bens jurídicos só são 

legítimos se referíveis aos indivíduos. As doutrinas atuais versam que apesar da 

necessidade de um “dano social”, os bens jurídicos tem como fim a figura da pessoa 

humana. 

 

Dito isto, destaca-se que a análise do bem jurídico, especialmente no tráfico de 

drogas, deve ser orientada a partir da limitação do direito de punir do Estado, 

garantindo assim uma análise teleológica ou interpretativa da lei penal. Ao citar 

Jescheck, Luiz Régis Prado afirma que o bem jurídico é o eixo, em torno do qual 

giram os elementos subjetivos e objetivos, sendo um relevante instrumento de 

interpretação.  

 

Nessa perspectiva, a tipificação de crimes pelo legislador deve contemplar apenas 

condutas mais graves, que lesionem ou coloquem em risco ou perigo os bens 

jurídicos fundamentais, criando assim os bens jurídicos que terão relevância político-

criminal. Como aponta Régis Prado, “esta função de caráter político-criminal limita o 

legislador em sua atividade no momento de produzir normas penais. Não se pode 

descurar no sentido informador do bem jurídico na construção dos tipos.” (PRADO, 

1997, p.48). 

 

Segundo Cesar Dário Mariano da Silva, o tráfico ilícito de entorpecentes, possui como 

objeto jurídico principal a saúde pública, e como secundário, a vida, integridade física 

e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas. A lei 11.343/06, contempla 

nos artigos 28 e 33 a 39, condutas que têm como bem jurídico a saúde pública. 

Assim, inicialmente analisaremos o conceito da saúde pública. 
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Conforme Emilia Merlini Giuliane, a saúde pública é um bem jurídico frequentemente 

classificado como supraindividual. Entretanto, a doutrina apresenta certa dificuldade 

em conceituar a saúde pública, uma vez que esta pode ser interpretada como:a) a 

soma da saúde de cada indivíduo; b) como o sistema público de saúde; c) conjunto de 

diretrizes sobre higiene e questões sanitárias.  

 

O princípio do nullum crimen sine lege prevê que o bem jurídico necessita de um 

conteúdo certo e delimitado. Conforme Paulo Henrique da Silva Barbosa, “a certeza 

conceitual de um bem jurídico constitui um imperativo hipotético de sua função 

dogmática ou imanente.”(2019, p. 20). Por sua vez, para Rodrigo José dos Santos 

Amaral, a referida função dogmática, “diz respeito à utilidade da noção de bem 

jurídico atingido para fins de interpretação dos tipos penais, bem como os demais 

institutos da ciência penal, como, por exemplo, a dogmática do erro.”(2018, p. 254 e 

255). Desta feita, verifica-se que o bem jurídico serve de parâmetro para a 

intepretação de um tipo legal, de modo que deve-se ter certeza do objeto jurídico 

tutelado. 

 

A definição de saúde pública como o sistema púbico de saúde, ou simples conjunto 

de diretrizes sobre higiene e questões sanitárias apresenta um grande problema. Nos 

dois casos há a instrumentazação do homem, de modo que o homem é tratado como 

meio, e não como fim da norma. Não é outro o pensamento de Paulo Henrique da 

Silva Barbosa ao afirmar que “pode-se dizer que tanto o sistema quanto as regras 

existem para servir ao homem e que, portanto, o homem seria o fim da norma, no final 

das contas.” (2019, p. 21). 

 

Por sua vez, o sistema de saúde está inserido no bem jurídico da “administração 

pública”. Logo, o sistema de saúde já se encontra tutelado por todos os tipos penais 

que possuem como valor a administração pública. 

 

Insta salientar que, ao tratar sobre os bens coletivos, Luís Greco desenvolveu três 

regras para a caracterização de um bem jurídico coletivo, sendo: o teste da 

circularidade, o teste da distributividade (ou divisibilidade) e o teste da não 

especificidade.  
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O  teste da circularidade prescreve que o fato de um tipo penal não ser legitimável 

sem um bem coletivo não é fundamento suficiente para configurar um bem dessa 

categoria. Por sua vez, o teste da distributividade (ou divisibilidade) estabelece que o 

fato de um número indeterminado de pessoas possuir interesse em um bem, por si 

só, não é suficiente para caracterizar como bem coletivo. Por fim, o teste de não 

especificidade conclui que não é possível caracterizar um bem coletivo nas hipóteses 

em que ocorrerrem simultaneamente afetação de um bem individual. 

 

O sistema proposto por Luís Greco apresenta vantagens, uma vez que não se limita 

apenas a uma análise ontológica, como também normativa. Entretanto, segundo 

Rodrigo dos Santos Amaral: 

 

Primeiramente, a saúde pública não passa no teste da especificidade. Todos 
os delitos da Lei de Drogas afetam um bem individual – a saúde individual ou 
integridade física, se se preferir o termo adotado pelo Código Penal e, em 
última instância, a própria vida –, de modo que não há como sustentar a 
afetação de um suposto bem coletivo. Em segundo lugar, uma hipotética 
arguição de que o bem jurídico coletivo faria a criminalização fugir das críticas 
ao seu paternalismo injustificado fica prejudicada pelo teste da circularidade. 
E, por fim, ancorar-se na mera soma dos bens jurídicos individuais encontra 
óbice no teste da não distributividade. Portanto, conclui-se que todos os tipos 
penais em que se declara a tutela da saúde pública devem ser interpretados 
à luz da integridade física individual. (AMARAL, 2018, p. 281-281). 

 
 

Nessa perspectiva, como forma de proteger a saúde pública, o legislador criou 

determinadas normas incriminadoras, explorando os mais variados comandos, 

buscando atingir ampla proteção, sendo exemplo as condutas previstas no artigo 33, 

da lei 11.343/06: “importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 

vender, expor a venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, 

prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que 

gratuitamente”. 

 

Ocorre que, segundo Paulo Henrique da Silva Barbosa, existe uma “temerária 

conjunção entre esse tipo penal e o princípio da culpabilidade pelo fato” (2019, p. 22). 

Isto porque o artigo 33 da lei de drogas prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão, sendo 

esta pena maior que a do homicídio culposo, com pena de 1 a 3 anos, da lesão 

corporal de natureza grave, pena de 1 a 5 anos, ou 2 a 8, dependendo do resultado. 

Assim, analisando o bem jurídico tutelado nestes tipos penais, o tráfico de drogas é o 

único crime que não tutela a efetiva lesão do bem jurídico, ocorrendo apenas a 
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punição grave da figura do traficante, e não da prática do delito. 

 

Por fim, conclui-se que a saúde pública não apresenta os requisitos básicos para a 

caracterização de um bem jurídico coletivo, razão pela qual, a interpretação dos tipos 

penais que possuem como bem jurídico a saúde pública deve ser feita através do que 

visa proteger, que é um bem jurídico individual, sendo normalmente a integridade 

física, ou, a vida. 

 

Dito isto, após tecermos brevemente aspectos acerca dos bens jurídicos no tráfico de 

drogas, analisaremos os crimes de perigo abstrato. Assim, antes de adentrarmos nas 

discussões relativas aos crimes de perigo abstrato, entendemos como importante 

apresentarmos o conceito de perigo. 

 

No final do século XIX, na tentativa de conceituar “perigo”, a dogmática penal 

desenvolveu duas correntes. A 1ª corrente, também chamada de subjetiva,  

enxergava o perigo como resultado da mente humana. Por sua vez, a corrente 

objetiva enxergava o perigo como a “possibilidade objetiva de causar lesão advinda 

de uma conduta dita perigosa, mas que não é perigosa unicamente porque pode 

causar lesão, mas, sim, porque contém certas circunstâncias concorrentes.” 

(NASCIMENTO, 2016, p. 66). 

 

As dificuldades em definir o perigo tornam o tema de extremo valor dogmático. Assim, 

buscando reduzir a ploblemática conceitual, a doutrina dividiu os crimes de perigo em 

duas categorias: os crimes de perigo concreto e os crimes de perigo abstrato, 

entretanto, será realizada análise aprofundada deste último por ser o objeto do 

presente estudo. 

 

Nos crimes de perigo abstrato, o perigo é presumido, normativo, de modo que a 

conduta típica gera a presunção de um dano. Por sua vez, nos crimes de perigo 

concreto o perigo faz parte do tipo penal, ou seja, no crime de perigo concreto ocorre 

a efetiva exposição do bem jurídico ao perigo, sendo um exemplo o crime de incêndio. 

 

Em relação aos crimes de perigo abstrato, importa dizer que os mesmos ganharam 

proeminência na dogmática penal no período pós Segunda Guerra Mundial, o que 



12 
 

 

conforme Eduardo Romoaldo do Nascimento “trata-se de verdadeiro instrumento de 

gerenciamento de risco à disposição do Direito Penal” (2016, p. 74). Para parte da 

doutrina, o crime de perigo abstrato possui presunção absoluta, e inviabiliza a 

produção de prova em contrário, bem como afronta princípios contitucionais como o 

da presunção de inocência, culpabilidade e responsabilidade pessoal. 

 

Fato é que o perigo abstrato faz parte de uma política criminal desenvolvida pelo 

Estado. Tecendo críticas ao perigo abstrato, Eduardo Romoaldo do Nascimento 

afirma que o Estado “busca dar respostas no que se refere à prevenção de riscos 

inerentes à nova criminalidade típica da sociedade de risco, como os crimes de 

caráter econômico e ambiental.” (2016, p. 75). O que, contudo, não justifica seu 

emprego indiscriminado. 

 

Ao tratar sobre o tema, Nucci afirma que a tipificação de delitos como perigo abstrato, 

por si só, não ferem preceitos constitucionais, bastanto para tanto que a análise de 

possíveis inconstitucionalidades sejam afastadas conforme a razoabilidade, 

preservando assim os princípios constitucionais. 

 

O problema aqui verificado é que independente da corrente adotada ou do 

fundamento para a punição, nehuma corrente aceita a flexibilização do conceito de 

perigo abstrato, sendo inadimissível assim, a hipótese de prova em contrário do 

perigo presumido da conduta praticada. Em igual sentido, a jurisprudência se 

apresenta, vez que não há acolhimento da tese de que para a configuração do tráfico 

de drogas seria necessário flagrar o agente entregando a droga a terceiro, bastando 

assim, a concepção de que o objeto jurídico já estava exposto, presumido a perigo 

com a mera posse da susbtância entorpecente pelo tráfico. 

 

O pensamento majoritário jurisprudencial e doutrinário é que o tráfico de drogas 

restou consumado ainda que a droga não tenha sido adquirida ou entregue a 

ninguém, demonstrando assim que não se admite relativização do conceito de perigo, 

sendo portanto, de caráter absoluto.   

 

4 APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO TRÁFICO DE DROGAS 
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Conforme pontuado nos capítulos anteriores, o debate aqui se perfaz para a 

possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de 

drogas, conhecido como aquele de perigo abstrato, que não exige qualquer 

verificação de perigo presumido. 

 

De acordo com dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias 

(INFOPEN), no ano de 2019, o Brasil tinha mais de 200 (duzentos) mil presos por 

tráfico de drogas, sendo na sua maioria, jovens negros presos por pequena 

quantidade de drogas.  

 

Desta feita, observa-se que a possibilidade de aplicação do princípio se mostra como 

importante mecanismo  na diminuição da sobrecarga do sistema processual penal, de 

modo a possibilitar a devida proporcionalidade entre a conduta praticada e a pena a 

ela cominadada.  

 

Para João Paulo Martinelli (2008, p. 30), os Tribunais Brasileiros reconhecem o 

princípio da insignificância, entretanto, carece de critérios para uma aplicação 

uniforme. No mesmo sentido, Alexey Choi Carucho e Paulo Cesar Busato (2011, p. 

40), entenderam que o direito brasileiro se surpreende pela absoluta imprevisibilidade 

do princípio da insignificância. 

 

Como decorrência dessa falta de previsibilidade, segundo Barbosa (2019, p. 42), 

resultou na deserção da teoria do delito, que na maioria das vezes, representa a 

alteração dos conceitos e fundamentos que norteiam o princípio da insignificância. 

 

Assim, inicialmente, será realizada análise da jurisprudência do Superior Tribunal 

Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça (STJ), tratando da tese negativa da 

aplicação do princípio da insignificância no tráfico de drogas, para posteriormente 

tratarmos da antítese desta tese, que prevê a necessidade de comprovação da 

probabilidade real de risco ao bem jurídico tutelado, chegando a conclusão de que é 

possível a aplicação do princípio da insignificância no crime de tráfico de drogas, vez 

que a quantidade irrisória de entorpecentes não configura probabilidade real à saúde 

pública, bem jurídico tutelado pelo tráfico de drogas. 
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O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é inaplicável o princípio 

da insignificância no crime de tráfico de drogas, ainda que em quantidades irrisórias. 

Segundo o Tribunal, por ser um crime de perigo abstrato e presumido, bem como por 

tutelar a saúde pública, a quantidade da droga se torna irrelevante. Vejamos:  

 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 
ATIPICIDADE MATERIAL DO COMPORTAMENTO. APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO 
ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “não há falar-se em 
incidência do princípio da insignificância na espécie, porquanto 
inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao delito de tráfico ilícito de 
drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo 
irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente” (AgRg 
no HC n. 645.726/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador 
convocado do TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 
14/6/2021). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 679.163/DF, Rel. 
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 
05/10/2021, DJe 08/10/2021). 
 

 

Com base na fala do Ministro, é inaplicável o princípio da insignificância por se tratar 

de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de drogas apreendida. 

Ocorre que, segundo o princípio da ofensividade, não há crime sem a comprovação do 

dano ao bem jurídico penal protegido. Sendo assim, o delito de perigo abstrato seria 

uma afronta ao enunciado do nullum crimen sine iniuria, uma vez que configurada a 

punição sem a demonstração de qualquer ofensa efetiva a bens jurídicos protegidos, 

deveria ocorrer o afastamento da tipicidade material e consequente atipicidade da 

conduta. 

 

Em razão da dificuldade de definição de parâmetros para a aplicação do princípio da 

insignificância, buscando avanços na definição de critérios para aferição do princípio, o 

Superior Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 84.412/SP, através do Ministro 

Relator Celso de Mello, estabeleceu aspectos norteadores para aferição do relevo 

material da tipicidade penal, como sendo: a mínima ofensividade da conduta do 

agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzíssimo grau de 

reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.  

 

Entretanto, apesar de estabelecer critérios para aferição do princípio da insignificância, 

o STF não os distinguiu. Assim, por estarem intrinsecamente ligados entre si, os 

critérios são constantemente confundidos. Nesse sentido, o princípio da insignificância 
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refere-se a uma política criminal, sendo necessário dar ao operador de direito 

flexibilidade para decidir acerca da aplicação ou não do princípio da insignificância 

(MASSON, 2019, p. 104). 

 

Com base nos critérios estabelecidos pelo STF, analisando as decisões, verifica-se 

que majoritariamente o Tribunal entende que é desfavorável a aplicação do princípio 

da insignificância, ainda que em pequena quantidade. Vejamos alguns exemplos: 

 

Nesse caso, o Réu foi flagrado com 10 (dez) pedras de substância conhecida como 

“crack”, sendo condenado em 05 anos de prisão em regime fechado: 

 
HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Ante a envergadura maior do habeas, 
voltado a preservar a liberdade de ir e vir do cidadão, não há como deixar de 
adentrar-se à matéria de fundo, pouco importando que direcione à análise do 
cabimento e processamento de recursos dirigidos ao Superior Tribunal de 
Justiça. HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Em jogo a liberdade de ir e vir, 
não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, ainda que 
direcione à análise de fatos e provas. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – 
SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, 
personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de 
ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. 
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – IRREGULARIDADE – 
CONSEQUÊNCIA. A irregularidade na representação processual implica a 
inexistência do ato de interposição, inviabilizando o conhecimento pelo Órgão 
judicante. COMPETÊNCIA – AFERIÇÃO – JUÍZO. A competência há de ser 
aferida considerado o Juízo, revelando-se impróprio cogitar de fixação em 
relação à pessoa do magistrado. PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA – 
REPERCUSSÃO – AÇÃO PENAL. Eventual ausência de justa causa para a 
formalização do flagrante não repercute na validade da ação 
penal. TRÁFICO DE DROGAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – 
INCOMPATIBILIDADE. O princípio da insignificância é incompatível com a 
prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade 
de entorpecente. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A 
valoração de circunstâncias judiciais, no que inserida na dosimetria da pena, 
envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. (HC 
129489/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, julgamento 
em 17/09/2019, Dje 03/10/2019). 

 

Nesse segundo caso, houve apreensão de 10 (dez) pedras de substância conhecida 

com “crack”, cerca de 1,02 (um grama e dois centigramas) de “crack”, sendo 

condenado a condenado à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em 

regime inicial fechado. 

EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE 
DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE 
NEGAPROVIMENTO. (Ag. Rg. No HC 185.681/SP, Rel. Ministro ALEXANDRE 
DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2020, Dje 20/08/2020). 
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Entretanto, segundo recente entendimento do Superior Tribunal Federal, no 

julgamento do HC 127.573, o Ministro Relator Gilmar Mendes, entendeu como 

possível a aplicação da insignificância a conduta de uma paciente que foi condenada à 

pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida 

em regime fechado, pela posse de 01 (uma) grama de maconha.  

 

Em seu voto, o Ministro Relator destacou a desproporcionalidade da imputação do 

crime de tráfico de drogas à paciente, explicando ser possível o reconhecimento da 

atipicidade, pois o crime de perigo abstrato pressupõe um juízo de possibilidade, ou de 

probabilidade de dano e, no caso, não há comprovação de que 1 (uma) grama de 

maconha poderia colocar em risco a paz social, segurança ou saúde pública, de modo 

que não houve ofensa relevante ao bem jurídico tutelado, razão pela qual, a mera 

subsunção ao tipo penal não é fundamento suficiente a embasar a condenação penal, 

tendo como consequência o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 

 

Como dito anteriormente, o principal argumento dos Tribunais para inaplicação do 

princípio da insignificância é de que o tráfico de drogas, ainda que em pequena 

quantidade é um crime de perigo abstrato. Contudo, tal argumento tem sido aplicado 

de forma automática. 

 

Insta salientar que, assim como nos crimes de perigo concreto, nos crimes de perigo 

abstrato seria necessária a comprovação de possibilidade ao bem jurídico tuutelado, 

no caso a saúde pública. Em simples análise é possível verificar que pequenas 

quantidades de drogas, por si só, não são capazes de colocar em risco a saúde 

pública. 

 

Conforme o princípio da proporcionalidade, podemos observar que quantidades 

ínfimas de drogas não são capazes de colocar em risco a saúde pública de toda a 

comunidade. 1 (um) grama de maconha, por exemplo, por si só, não consegue 

lesionar o conjunto de ações de caráter sanitário que constituem a saúde pública. Por 

sua vez, em relação ao critério da não-ofensividade, segundo Greco (2016), a saúde 

pública não é um bem jurídico capaz de ser lesionado de forma direta, de modo que 

inicialmente é preciso lesionar um bem jurídico individual (saúde do usuário), para 
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posteriormente ser afetada a saúde pública. 

 

Destarte pequenas quantidades de drogas não se mostram capazes de lesionar 

expressivamente o bem jurídico tutelado, tampouco possuem periculosidade social ou 

alto grau de reprovabilidade, correspondendo assim a uma conduta minimamente 

lesiva. Sobre o tema, em seu voto, o Ministro Gilmar Mendes declarou que a 

impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância no tráfico de drogas está 

mais ligada a uma decisão político-criminal arbitrária, do que impossibilidade 

dogmática. 

 

Conforme Pinto (2019, p. 136) “o que se observa na prática cotidiana dos Tribunais é 

uma reprodução acrítica e mecânica dos critérios estabelecidos pela decisão 

paradigma, sem qualquer consideração a respeito da aplicabilidade destes parâmetros 

a cada caso, resultando, segundo Caruncho e Busato (2011, p. 40) na verdadeira 

alienação de interpretação.  

 

Desta feita, como já explicado, o ideal seria a demonstração de probabilidade de dano 

significativo nos crimes de perigo abstrato. Entretanto, no tráfico de drogas, ainda que 

em ínfimas quantidades, essa probablidade não existe, tornando-se injustificável a 

inaplicabilidade do princípio da insignificância aos casos. 

 

Ademais, salienta-se que o fundamento apresentado pelos Tribunais Superiores para 

inaplicabilidade do princípio da insignificância se mostra incoerente, uma vez que em 

diversas decisões já aplicaram o referido princípio no delito de perigo abstrato. Um 

exemplo refere-se à aplicação do princípio no crime de posse ilegal de pequena 

quantidade de munição. Vejamos: 

 

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE 
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CRIME DE PERIGO 
ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. CARTUCHO. AUSÊNCIA 
DE ARMAS APTAS PARA DISPARAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 
DA SEXTA TURMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Sexta Turma do Superior 
Tribunal de Justiça, alinhando-se ao Superior Tribunal Federal, tem entendido 
pela incidência do princípio da insignificâncciaaos crimes previstos na Lei 
10.826/03, afastando a tipicidade material da conduta, quando evidenciada 
flagrante desproporcionalidade da resposta penal. 3. Ainda que formalmente 
típica, a apreensão de 1 cartucho não é capaz de lesionar ou mesmo 
ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente porque ausente armamento 
capaz de deflagrar o projétil encontrado em poder do agente. 4. Agravo 
regimental improvido. (STJ- AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.721.334- 
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PR (2018/0019746-8). Rel. Min. Nefi Cordeiro, Data de Publicação: Dje 
24/05/2018). 
 

 
Neste caso, o Ministro Nefi Cordeiro ainda afirmou que: 
 
 

(...) não obstante se tratar de delito de perigo abstrato, em julgado recente, a 
Sexta Turma desta Corte Superior firmou a orientação segundo a qual, na 
apreensãode ínfima quantidade de munição, quando aliada àausência de 
artefato capaz de disparar o projétil, atrai a atipicidade material da conduta, 
uma vezx que, embora formalmente típica, não é possível que amesma 
ofenda ao bem jurídico tutelado. (STJ- AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 
1.721.334- PR (2018/0019746-8). Rel. Min. Nefi Cordeiro, Data de 
Publicação: Dje 04/10/2018). 

 

O Superior Tribunal Federal tem entendido no mesmo sentido. 

 

(...) HABEAS CORPUS. DELITO DO ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10826/03. 
PACIENTE PORTANDO MUNIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA 
CONDUTA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM 
CONCEDIDA. 1. A análise dos documentos pelos quais se instrui pedido e 
dos demais argumentos articulados na inicial demonstra a presneça dos 
requisitos essenciais à incidência do princípio da insignificância e a 
excepcionalidade do caso a justificar a flexibilização da jurisprudência deste 
Superior Tribunal segundo a qual o delito de porte de munição de uso restrito, 
tipificadono art. 16 da Lei n. 10.826/03, é crime de mera conduta. 2. A 
conduta do Paciente não resultou em dano ou perigo concreto relevante 
para a sociedade, de modo a lesionar ou colocar em perigo bem jurídico 
na intensidade reclamada pelo princípio da ofenmsividade. Não se há 
subestimar a natureza subsidiária, fragmentária do direito penal, que 
somente deve ser acionado quando os outrosramos do direito não 
forem suficiencientes para a proteção dos bens jurídicos envolvidos. 3. 
Ordem concedida. (STF- HC 133.984/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, 
SEGUNDA TURMA, julgamento em 17/05/2016, Data da Publicação: Dje 
02/06/2016). (grifamos). 

 

 

Desta feita, conclui-se que o argumento utilizado pelos Tribunais Superiores para 

aplicarem o princípio da insignificância a outros crimes de perigo abstrato, como por 

exemplo, posse ilegal de munição, seria o mesmo utilizado no caso de tráfico de 

drogas, ou seja, que uma pequena quantidade de munição não afeta o bem jurídico 

tutelado, configurando assim atipicidade material da conduta. Assim, verifica-se que é 

injustificável o argumento de o princípio da insignificância é incompatível com o tráfico 

de drogas, sendo aplicado nos crimes de posse ilegal de munição. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A proposta do presente trabalho foi, através de análise bibliográfica e jurisprudencial, 

questionar a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância no delito do 

tráfico de drogas, tendo em vista os divergentes posicionamentos dos tribunais do 

nosso país. 

 

Para isso, no capítulo 1, abordamos a questão da proteção dos bens jurídicos e os 

critérios de escolha desses bens com base nos princípios que regem o direito penal, 

tais como o da legalidade, culpabilidade, intervenção mínima, lesividade, da 

adequação social, da insignificância, bem como abordamos a visão da tipicidade 

penal no campo criminal quando discutimos a possibilidade de seu afastamento frente 

a aplicação da adequação social e da insignificância. 

 

Já no capítulo 2, através de uma análise "sociológica", buscamos trazer a questão do 

tráfico enquanto "problema" social, cujo objeto jurídico principal trata-se da saúde 

pública, e que culminou na criação de normas incriminadoras a exemplo da conduta 

prevista no artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo esta considerada crime de perigo 

abstrato, uma vez que o perigo é presumido. Nesse ponto, enfatizamos que não há a 

flexibilização do conceito de perigo abstrato e que, no caso do tráfico de drogas, o 

entendimento majoritário é de que o objeto jurídico já está exposto quando da mera 

posse da susbtância entorpecente pelo tráfico, presumido perigo. 

 

Por fim, no capítulo 3, utilizando de poscionamentos jurisprudenciais de STJ e STF, 

buscamos confrontar os posicionamentos quanto aos entendimentos de possiblidade 

de aplicação do princípio da insignificância no direito penal, sobretudo quanto aos 

crimes de perigo abstrato, evidenciando os delitos de tráfico. 

 

Assim, é possível concluir que o tráfico de drogas se trata de um crime de perigo 

abstrato, tendo como bem jurídico tutelado a saúde pública. Essa classificação, 

apesar de não ser inconstitucional, merece especial atenção, devendo no caso 

concreto ser analisado se houve efetiva periculosidade na ação do agente, utilizando-

se, ainda, da proporcionalidade que, segundo Zaffaroni e Batista, é o sustentáculo do 

princípio da insignificância. 

 

Entretanto, este não é o entendimento aplicado pelos Tribunais, vez que entendem 
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que por se tratarem de crime de perigo abstrato, não é possível a aplicação do 

princípio da insignificância no tráfico de drogas. Contudo, tal afirmação não nos 

parece correta, devendo ocorrer análise casuística da probabilidade de perigo real. 

 

Insta salientar que o tráfico de pequena quantidade de drogas não apresenta 

probabilidade de perigo real, de modo que não é justificável que indivíduos presos, 

por exemplo, com gramas de drogas seja condenado há vários anos de reclusão. 

 

Merece ser dito que os Tribunais Superiores tem aplicado o princípio da 

insignificância em crime de perigo abstrato como no caso da posse ilegal de munição, 

sendo, entretanto negada sua aplicação em crimes de ínfima quantidade de drogas, 

salientando assim a necessidade de estabelecimento de critérios para definição de 

pequena quantidade de droga, viabilizando a aplicação do princípio da insignificância, 

já que atualmente não há essa previsão, ficando a cargo do magistrado interpretar se 

a quantidade de drogas apreendida é pequena ou não. Essa indefinição causa grande 

instabilidade jurídica, tanto para fins de aplicação do princípio da insignificância como 

para diferenciar o consumo de tráfico, provoando arbitrariedade seletiva do sistema 

penal e irracionalidade do poder punitivo. 

 

Sendo assim, compreende-se que o princípio da insignificância não deveria gerar a 

inaplicabilidade automática, baseada numa análise abstrata da conduta, tendo em 

vista que o crime de perigo abstrato depende da demonstração da possibilidade de um 

risco de dano ao bem jurídico tutelado pela norma jurídico-penal.  

 

6 REFERÊNCIAS 
 
 

AlAIN; Fenouillet, Fabien. Motivação e aproveitamento escolar. Tradução Yvone 
Maria de Campos Teixeira da Silva. São Paulo: Edições Loyola, 2000. 

 
 
AMARAL, Rodrigo José dos Santos. Bem jurídico, autonomia e drogas: um ensaio 
para uma interpretação teleológica dos tipos penais de tóxicos. Revista 
Eletrônica de Direito Penal e Política Criminal, Rio Grande do Sul, v. 6, n. 2, 2018, p. 
254-255. 
 
BARBOSA, Paulo Henrique. Tráfico de drogas e o princípio da insignificância: 
uma harmonização possível no delito de perigo abstrato. Rio de Janeiro. 

Disponível em: pantheon.ufrj.br. Acesso em 10/06/2021. 



21 
 

 

 
BARROS, D.C.. A moderna tipicidade penal. Revista Saber Digital, [S.l.], v. 1, n. 01, 
p. 246, abr. 2021. ISSN 1982-8373. Disponível em: 
<http://revistas.faa.edu.br/index.php/SaberDigital/article/view/1076>. Acesso em: 14 
out. 2021. 
 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Manual de direito penal: parte geral. 7. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2002. v. 1, pág. 202. 
 
BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crimes de perigo abstrato não são de mera conduta. 
Conjur, 2012. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2012-mai-29/direito-defesa-
crimes-perigo-abstrato-nao-sao-mera-conduta. Acesso em 12/06/2021. 
 
CARUNCHO, Alexey Choi; BUSATO, Paulo Cesar. O desvalor da conduta como 
critério de identificação da insignificância para aplicação do princípio da 
intervenção mínima. Revista de Estudos Criminais, n. 40, 2011, p. 27. 
 
CARVALHO, Érika Mendes de; ÁVILA, Gustavo Noronha de. Falsos bens jurídicos e 
política criminal de drogas: uma aproximação crítica. Conpedi Law Review. v. 1, n. 10, 
2015. Disponível em: http://dx.doi.org/10.26668/2448-
3931_conpedilawreview/2015.v1i10.3394. Acesso em: 02/10/2021. 
 
CARVALHO, José Theodoro Corrêa de. Tráfico de drogas: prueba penal y 
medidas restrictivas de derechos fundamentales. 1ª ed. Curitiba: Juruá, 2009, p. 
55. 
 

CURY, Antônio. Organização e métodos: uma visão holística. 8. ed. São Paulo. 
Atlas, 2015. 
 
DAL’OLIO, Edilene. A humanização social e a aprendizagem. Disponível 
em:<http://www.caminhosdoaprender.com.br/a_humanizacao_social_e_a_aprendiza 
gem.html>. Acesso em: 10 out 2021. 
 
 
FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2002. 
 
GOMES, Luiz Flávio. Drogas e princípio da insignificância: atipicidade material 
do fato. Migalhas, 2021. Disponível em: 

https://www.migalhas.com.br/depeso/29412/drogas-e-principio-da-insignificancia--
atipicidade-material-do-fato. Acesso em: 01/06/2021. 
 
GOMES, Luiz Flávio. Princípio da insignificância e outras excludentes de tipicidade. 
São Paulo: Editora Revis-ta dos Tribunais, 2009. v. 1, p. 15. 
 
GIULIANI, Emília Merlini. A inadequação do conceito de saúde pública enquanto 
bem jurídico: uma análise sobre os fundamentos materiais do crime de 
falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de medicamentos. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 24, n. 124, p. 17-35, 2016. 
 
GRECO, Luís. Existem critérios para a postulação de bens jurídicos coletivos? 

https://www.conjur.com.br/2012-mai-29/direito-defesa-crimes-perigo-abstrato-nao-sao-mera-conduta
https://www.conjur.com.br/2012-mai-29/direito-defesa-crimes-perigo-abstrato-nao-sao-mera-conduta
http://www.caminhosdoaprender.com.br/a_humanizacao_social_e_a_aprendiza
http://www.caminhosdoaprender.com.br/a_humanizacao_social_e_a_aprendiza
https://www.migalhas.com.br/depeso/29412/drogas-e-principio-da-insignificancia--atipicidade-material-do-fato
https://www.migalhas.com.br/depeso/29412/drogas-e-principio-da-insignificancia--atipicidade-material-do-fato


22 
 

 

In: MACHADO, Marta Rodriguez de Assis; PÜSCHEL, Flavia Portella. 
Responsabilidade e pena no Estado democrático de direito: desafios teóricos, 
políticas públicas e o desenvolvimento da democracia. São Paulo: FGV Direito SP, 
2016, p. 434. 
 
HARMAN, Willis W. O mundo dos negócios no século XXI: um pano de fundo para o 
diálogo. In: RENESCH, John. Novas tradições nos negócios: valores nobres e 

liderança no século XXI. São Paulo: Cultrix, 1996. 
 
JAMES, E. L., Cinquenta tons de cinza. 1. ed. São Paulo:1RA, 2011. LIEURY. 
 
LEVANTAMENTO NACIONAL DE INFORMAÇÕES PENITENCIÁRIAS, atualização 
junho/2019. Organização, Marcos Vinícius Moura. --Brasília: Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, Departamento Penitenciário Nacional, 2019.87 p.:Il. 
Color.Disponível em  http://antigo.depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen 
Acesso em 08 ago.2021. 
 
LORENZANO, Fernando Wesley Gotelip. O Princípio da Insignificância no Direito 
Penal brasileiro. Direito em Movimento. Rio de Janeiro, v. 16, n. 1, p. 110-142, 1º 

sem. 2018. Disponível em: 
https://emerj.com.br/ojs/seer/index.php/direitoemmovimento/article/view/42. Acesso 
em: 04/10/2021. 
 
LOPES, Maurício Antonio Ribeiro. Princípio da Insignificância no Direito Penal: 
Análise a luz da lei 9099/95 – Juizados Especiais Criminais e da Jurisprudência 
atual. São Paulo: RT, 1997. 
 
LYRA, José Francisco Dias da Costa. O que protege o direito penal? Bens 
jurídicos ou vigência da norma?. Revista do Instituto Brasileiro. Ano 2. n. 9, p. 

9825-9879, 2013. Disponível em: 
http://www.cidp.pt/revistas/ridb/2013/09/2013_09_09825_09879.pdf. Acesso em: 
02/10/2021. 
 
MASSON, Cléber. Direito Penal: parte geral (arts. 1º a 120) – vol. 1 / Cleber Masson. 
–13.ed.– Rio de Janeiro:Forense; São Paulo:MÉTODO, 2019. 
 
MAXIMIANO, Antônio C. A, Introdução a administração. 8. ed. São Paulo. Atlas, 

2011. 
 
MARTINELLI, João Paulo Orsini. Princípio da insignificância: proposta para uma 
nova política criminal racional. Temas de direito penal: parte geral. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2008, p. 30. 
 
NETO, Francisco Sannini; CABETTE, Eduardo Luiz Santos. Princípio da 
Insignificância deve ser aplicado com cautela nos crimes previstos na Lei de 
Drogas. Jusbrasil, 2018. Disponível em: 
https://eduardocabette.jusbrasil.com.br/artigos/612531454/principio-da-insignificancia-
deve-ser-aplicado-com-cautela-nos-crimes-previstos-na-lei-de-drogas. Acesso em 
12/06/2021. 
 
NÓBREGA, Adriana de Oliveira. Teoria do delito e princípio da insignificância. 

file:///C:/Users/lenovo/Downloads/NETO,%20Francisco%20Sannini;%20CABETTE,%20Eduardo%20Luiz%20Santos.%20Princípio%20da%20Insignificância%20deve%20ser%20aplicado%20com%20cautela%20nos%20crimes%20previstos%20na%20Lei%20de%20Drogas.%20Jusbrasil,%202018.%20Disponível%20em:%20https:/eduardocabette.jusbrasil.com.br/artigos/612531454/principio-da-insignificancia-deve-ser-aplicado-com-cautela-nos-crimes-previstos-na-lei-de-drogas
file:///C:/Users/lenovo/Downloads/NETO,%20Francisco%20Sannini;%20CABETTE,%20Eduardo%20Luiz%20Santos.%20Princípio%20da%20Insignificância%20deve%20ser%20aplicado%20com%20cautela%20nos%20crimes%20previstos%20na%20Lei%20de%20Drogas.%20Jusbrasil,%202018.%20Disponível%20em:%20https:/eduardocabette.jusbrasil.com.br/artigos/612531454/principio-da-insignificancia-deve-ser-aplicado-com-cautela-nos-crimes-previstos-na-lei-de-drogas
file:///C:/Users/lenovo/Downloads/NETO,%20Francisco%20Sannini;%20CABETTE,%20Eduardo%20Luiz%20Santos.%20Princípio%20da%20Insignificância%20deve%20ser%20aplicado%20com%20cautela%20nos%20crimes%20previstos%20na%20Lei%20de%20Drogas.%20Jusbrasil,%202018.%20Disponível%20em:%20https:/eduardocabette.jusbrasil.com.br/artigos/612531454/principio-da-insignificancia-deve-ser-aplicado-com-cautela-nos-crimes-previstos-na-lei-de-drogas
file:///C:/Users/lenovo/Downloads/NETO,%20Francisco%20Sannini;%20CABETTE,%20Eduardo%20Luiz%20Santos.%20Princípio%20da%20Insignificância%20deve%20ser%20aplicado%20com%20cautela%20nos%20crimes%20previstos%20na%20Lei%20de%20Drogas.%20Jusbrasil,%202018.%20Disponível%20em:%20https:/eduardocabette.jusbrasil.com.br/artigos/612531454/principio-da-insignificancia-deve-ser-aplicado-com-cautela-nos-crimes-previstos-na-lei-de-drogas
file:///C:/Users/lenovo/Downloads/NETO,%20Francisco%20Sannini;%20CABETTE,%20Eduardo%20Luiz%20Santos.%20Princípio%20da%20Insignificância%20deve%20ser%20aplicado%20com%20cautela%20nos%20crimes%20previstos%20na%20Lei%20de%20Drogas.%20Jusbrasil,%202018.%20Disponível%20em:%20https:/eduardocabette.jusbrasil.com.br/artigos/612531454/principio-da-insignificancia-deve-ser-aplicado-com-cautela-nos-crimes-previstos-na-lei-de-drogas


23 
 

 

Migalhas, 2018. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/277175/teoria-
do-delito-e-principio-da-insignificancia. Acesso em: 01/06/2021. 
 
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 17ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2021. 
 
PENA, R. P. M. Ética e felicidade. 6. ed. Belo horizonte: Fead, 2002. 

 
PESCE, Bel. A menina do Vale: como o empreendedorismo pode mudar a sua vida. 

Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2012. 
 
PINTO, Rafael Fagundes. A insignificância no direito penal brasileiro. 1ª ed. Rio 
de Janeiro: Revan, 2019, p. 106. 
 
PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição. 3. ed. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2003. 
  
PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro: parte geral, arts. 1.º a 120. 
5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. v. 1. 
 
REALE JÚNIOR, Miguel. Fundamentos de Direito Penal. 5ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2020. 
 
RIBEIRO, Dulce. Amor com amor se paga: a nova moeda no mundo do trabalho. 
Porto Alegre: Dora Luzzatto, 2005. 
 
ROXIN, Claus. Estudos de direito penal. trad. Luís Greco. 2ª Ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2012. 
 
SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. O pequeno príncipe. Rio de Janeiro: Editora Agir, 
2009. 
 
SILVA, Cesar Dario. Lei de Drogas Comentada. 2ª ed. São Paulo: Associação 
Paulista do Ministério Público, 2016. 

 
SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Bem jurídico penal: leituras conflituosas. In: 
POLAINO- ORTS, Miguel; DINIZ, Eduardo Saad (Orgs.). Teoria da pena, bem 
jurídico e imputação. São Paulo: LiberArs, 2012, p. 129-148. 

 
STF, 1ª TURMA, HC nº 129.489/MG, Rel. Ministro Marco Aurelio, julgamento em 17 

de setembro de 2019.  
 
STF, 1ª Turma, Ag. Rg. No HC 185.681/SP, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, 
julgamento em 05 de agosto de 2020. 
 
STF, 2ª Turma, HC nº 127.573/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 11 

de novembro de 2019. 
 
STF, 2ª Turma, HC 133.984/MG, Rel. Ministra. Cármen Lúcia, julgamento em 17 de 
maio de 2016. 
 
STF, 2.ª Turma, HC nº 154.390, Rel. Ministro Dias Toffoli, julgamento em 17 de abril 

https://www.migalhas.com.br/depeso/277175/teoria-do-delito-e-principio-da-insignificancia
https://www.migalhas.com.br/depeso/277175/teoria-do-delito-e-principio-da-insignificancia


24 
 

 

de 2018.  
 
STF, 6ª Turma, Ag. Rg No HC nº 679.163/DF, Rel. Ministro Antônio Saldanha 
Palheiro, julgamento em 05 de outubro de 2021. 
 
STJ, Ag. Rg no RECURSO ESPECIAL nº 1.721.334- PR (2018/0019746-8), Rel. 
Ministro Nefi Cordeiro, julgamento em 25 de setembro de 2018. 

 
STJ, 5ª Turma, HC nº 699572/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, julgamento em 

13 de outubro de 2021. 
 
TAVARES, Juarez. Fundamentos de teoria do delito. 1ª ed. Florianópolis: Tirant lo 
Blanch, 2018. 
 
VERGARA, Sylvia Constant; BRANCO, Paulo Durval. Empresa humanizada: a 
organização necessária e possível. RAE – Revista de Administração de Empresas, 
São Paulo, FGV, v. 41, n. 2, 2001. 
 
ZAFFARONI, E. Raul; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. 
Direito Penal Brasileiro. Tomo II, I. Teoria do delito: introdução histórica e 
metodológica, ação e tipicidade. Rio de Janeiro: Revan, 2010. 


	PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CRIME DE TRÁFICO DE TRÁFICO DE DROGAS: ESTUDO SOBRE A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO NO DELITO DE PERIGO ABSTRATO
	Lucas Kaiser Costa
	ABSTRACT
	1 INTRODUÇÃO
	2 O DIREITO PENAL E OS BENS JURÍDICOS
	No capítulo anterior foram trazidas as premissas sobre as quais serão desenvolvidos os estudos referentes ao crime de perigo abstrato, especialmente o tráfico de drogas, firmando o entendimento de que condutas socialmente irrevelantes não devem ser pu...
	Assim, inicialmente traremos alguns fundamentos relacionados ao bem jurídico pelo crime de tráfico de drogas. Salienta-se que atualmente há duas correntes a favor de uma teoria do bem jurídico: teoria dualista, que entende que os bens individuais e co...
	Dito isto, destaca-se que a análise do bem jurídico, especialmente no tráfico de drogas, deve ser orientada a partir da limitação do direito de punir do Estado, garantindo assim uma análise teleológica ou interpretativa da lei penal. Ao citar Jescheck...
	Nessa perspectiva, a tipificação de crimes pelo legislador deve contemplar apenas condutas mais graves, que lesionem ou coloquem em risco ou perigo os bens jurídicos fundamentais, criando assim os bens jurídicos que terão relevância político-criminal....
	Segundo Cesar Dário Mariano da Silva, o tráfico ilícito de entorpecentes, possui como objeto jurídico principal a saúde pública, e como secundário, a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas. A lei 11.343/06, c...
	Conforme Emilia Merlini Giuliane, a saúde pública é um bem jurídico frequentemente classificado como supraindividual. Entretanto, a doutrina apresenta certa dificuldade em conceituar a saúde pública, uma vez que esta pode ser interpretada como:a) a so...
	O princípio do nullum crimen sine lege prevê que o bem jurídico necessita de um conteúdo certo e delimitado. Conforme Paulo Henrique da Silva Barbosa, “a certeza conceitual de um bem jurídico constitui um imperativo hipotético de sua função dogmática ...
	A definição de saúde pública como o sistema púbico de saúde, ou simples conjunto de diretrizes sobre higiene e questões sanitárias apresenta um grande problema. Nos dois casos há a instrumentazação do homem, de modo que o homem é tratado como meio, e ...
	Por sua vez, o sistema de saúde está inserido no bem jurídico da “administração pública”. Logo, o sistema de saúde já se encontra tutelado por todos os tipos penais que possuem como valor a administração pública.
	Insta salientar que, ao tratar sobre os bens coletivos, Luís Greco desenvolveu três regras para a caracterização de um bem jurídico coletivo, sendo: o teste da circularidade, o teste da distributividade (ou divisibilidade) e o teste da não especificid...
	O  teste da circularidade prescreve que o fato de um tipo penal não ser legitimável sem um bem coletivo não é fundamento suficiente para configurar um bem dessa categoria. Por sua vez, o teste da distributividade (ou divisibilidade) estabelece que o f...
	O sistema proposto por Luís Greco apresenta vantagens, uma vez que não se limita apenas a uma análise ontológica, como também normativa. Entretanto, segundo Rodrigo dos Santos Amaral:
	Primeiramente, a saúde pública não passa no teste da especificidade. Todos os delitos da Lei de Drogas afetam um bem individual – a saúde individual ou integridade física, se se preferir o termo adotado pelo Código Penal e, em última instância, a próp...
	Nessa perspectiva, como forma de proteger a saúde pública, o legislador criou determinadas normas incriminadoras, explorando os mais variados comandos, buscando atingir ampla proteção, sendo exemplo as condutas previstas no artigo 33, da lei 11.343/06...
	Ocorre que, segundo Paulo Henrique da Silva Barbosa, existe uma “temerária conjunção entre esse tipo penal e o princípio da culpabilidade pelo fato” (2019, p. 22). Isto porque o artigo 33 da lei de drogas prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão, sendo e...
	Por fim, conclui-se que a saúde pública não apresenta os requisitos básicos para a caracterização de um bem jurídico coletivo, razão pela qual, a interpretação dos tipos penais que possuem como bem jurídico a saúde pública deve ser feita através do qu...
	Dito isto, após tecermos brevemente aspectos acerca dos bens jurídicos no tráfico de drogas, analisaremos os crimes de perigo abstrato. Assim, antes de adentrarmos nas discussões relativas aos crimes de perigo abstrato, entendemos como importante apre...
	No final do século XIX, na tentativa de conceituar “perigo”, a dogmática penal desenvolveu duas correntes. A 1ª corrente, também chamada de subjetiva,  enxergava o perigo como resultado da mente humana. Por sua vez, a corrente objetiva enxergava o per...
	As dificuldades em definir o perigo tornam o tema de extremo valor dogmático. Assim, buscando reduzir a ploblemática conceitual, a doutrina dividiu os crimes de perigo em duas categorias: os crimes de perigo concreto e os crimes de perigo abstrato, en...
	Nos crimes de perigo abstrato, o perigo é presumido, normativo, de modo que a conduta típica gera a presunção de um dano. Por sua vez, nos crimes de perigo concreto o perigo faz parte do tipo penal, ou seja, no crime de perigo concreto ocorre a efetiv...
	Em relação aos crimes de perigo abstrato, importa dizer que os mesmos ganharam proeminência na dogmática penal no período pós Segunda Guerra Mundial, o que conforme Eduardo Romoaldo do Nascimento “trata-se de verdadeiro instrumento de gerenciamento de...
	Fato é que o perigo abstrato faz parte de uma política criminal desenvolvida pelo Estado. Tecendo críticas ao perigo abstrato, Eduardo Romoaldo do Nascimento afirma que o Estado “busca dar respostas no que se refere à prevenção de riscos inerentes à n...
	Ao tratar sobre o tema, Nucci afirma que a tipificação de delitos como perigo abstrato, por si só, não ferem preceitos constitucionais, bastanto para tanto que a análise de possíveis inconstitucionalidades sejam afastadas conforme a razoabilidade, pre...
	O problema aqui verificado é que independente da corrente adotada ou do fundamento para a punição, nehuma corrente aceita a flexibilização do conceito de perigo abstrato, sendo inadimissível assim, a hipótese de prova em contrário do perigo presumido ...
	O pensamento majoritário jurisprudencial e doutrinário é que o tráfico de drogas restou consumado ainda que a droga não tenha sido adquirida ou entregue a ninguém, demonstrando assim que não se admite relativização do conceito de perigo, sendo portant...
	4 APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO TRÁFICO DE DROGAS
	Conforme pontuado nos capítulos anteriores, o debate aqui se perfaz para a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas, conhecido como aquele de perigo abstrato, que não exige qualquer verificação de perigo...
	Desta feita, como já explicado, o ideal seria a demonstração de probabilidade de dano significativo nos crimes de perigo abstrato. Entretanto, no tráfico de drogas, ainda que em ínfimas quantidades, essa probablidade não existe, tornando-se injustific...
	Ademais, salienta-se que o fundamento apresentado pelos Tribunais Superiores para inaplicabilidade do princípio da insignificância se mostra incoerente, uma vez que em diversas decisões já aplicaram o referido princípio no delito de perigo abstrato. U...
	O Superior Tribunal Federal tem entendido no mesmo sentido.
	5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
	A proposta do presente trabalho foi, através de análise bibliográfica e jurisprudencial, questionar a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância no delito do tráfico de drogas, tendo em vista os divergentes posicionamentos dos tribunai...
	Para isso, no capítulo 1, abordamos a questão da proteção dos bens jurídicos e os critérios de escolha desses bens com base nos princípios que regem o direito penal, tais como o da legalidade, culpabilidade, intervenção mínima, lesividade, da adequaçã...
	Já no capítulo 2, através de uma análise "sociológica", buscamos trazer a questão do tráfico enquanto "problema" social, cujo objeto jurídico principal trata-se da saúde pública, e que culminou na criação de normas incriminadoras a exemplo da conduta ...
	Por fim, no capítulo 3, utilizando de poscionamentos jurisprudenciais de STJ e STF, buscamos confrontar os posicionamentos quanto aos entendimentos de possiblidade de aplicação do princípio da insignificância no direito penal, sobretudo quanto aos cri...
	Assim, é possível concluir que o tráfico de drogas se trata de um crime de perigo abstrato, tendo como bem jurídico tutelado a saúde pública. Essa classificação, apesar de não ser inconstitucional, merece especial atenção, devendo no caso concreto ser...
	Entretanto, este não é o entendimento aplicado pelos Tribunais, vez que entendem que por se tratarem de crime de perigo abstrato, não é possível a aplicação do princípio da insignificância no tráfico de drogas. Contudo, tal afirmação não nos parece co...
	Insta salientar que o tráfico de pequena quantidade de drogas não apresenta probabilidade de perigo real, de modo que não é justificável que indivíduos presos, por exemplo, com gramas de drogas seja condenado há vários anos de reclusão.
	Merece ser dito que os Tribunais Superiores tem aplicado o princípio da insignificância em crime de perigo abstrato como no caso da posse ilegal de munição, sendo, entretanto negada sua aplicação em crimes de ínfima quantidade de drogas, salientando a...
	6 REFERÊNCIAS

