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HC N. 107.638-PE
RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. CRIME MILITAR. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. RECONHECIMENTO NA INSTÂNCIA CASTRENSE. POSSIBILIDADE. DIREITO
PENAL. ULTIMA RATIO. CONDUTA MANIFESTAMENTE ATÍPICA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ORDEM
CONCEDIDA.
1. A existência de um Estado Democrático de Direito passa, necessariamente, por uma busca constante de um direito
penal mínimo, fragmentário, subsidiário, capaz de intervir apenas e tão-somente naquelas situações em que outros
ramos do direito não foram aptos a propiciar a pacificação social.
2. O fato típico, primeiro elemento estruturador do crime, não se aperfeiçoa com uma tipicidade meramente formal,
consubstanciada na perfeita correspondência entre o fato e a norma, sendo imprescindível a constatação de que
ocorrera lesão significativa ao bem jurídico penalmente protegido.
3. É possível a aplicação do Princípio da Insignificância, desfigurando a tipicidade material, desde que constatados a
mínima ofensividade da conduta do agente, a inexistência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e a relativa inexpressividade da lesão jurídica. Precedentes.
4. O Supremo Tribunal admite a aplicação do Princípio da Insignificância na instância castrense, desde que, reunidos
os pressupostos comuns a todos os delitos, não sejam comprometidas a hierarquia e a disciplina exigidas dos
integrantes das forças públicas e exista uma solução administrativo-disciplinar adequada para o ilícito. Precedentes.
5. A regra contida no art. 240, § 1º, 2ª parte, do Código Penal Militar, é de aplicação restrita e não inibe a aplicação do
Princípio da Insignificância, pois este não exige um montante prefixado.
6. A aplicação do princípio da insignificância torna a conduta manifestamente atípica e, por conseguinte, viabiliza a
rejeição da denúncia.
7. Ordem concedida.
(noticiado no Informativo 640: Furto em estabelecimento militar e princípio da insignificância):
A 1ª Turma concedeu habeas corpus para aplicar o princípio da insignificância em favor de militar denunciado
pela suposta prática do crime de peculato-furto. Na espécie, foram apreendidos gêneros alimentícios na posse do
paciente, avaliados em R$ 215,22, pertencentes à organização militar em que trabalhava como cozinheiro. Consignouse que a jurisprudência do STF, mesmo no caso de delito militar, admite a aplicação do aludido postulado desde que,
presentes os pressupostos gerais, não haja comprometimento da hierarquia e da disciplina exigidas dos integrantes das
forças públicas. Ressaltou-se, por fim, que na situação dos autos, não houvera lesividade ao patrimônio, pois os bens
permaneceram no local. No tocante à hierarquia e à disciplina, assinalou-se que estas não foram comprometidas, uma
vez que ocorrera o desligamento do denunciado das Forças Armadas.
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