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RESUMO 

 

Muito se discute a possibilidade de o Delegado de Polícia, no âmbito de suas atribuições,aplicar o 

Princípio da Insignificância na fase do inquérito policial. Embora o referido princípio seja aplicado há 

algum tempo pelos tribunais superiores, trata-se de uma causa supra legal, não encontrando amparo 

na legislação vigente.No decorrer do presente artigo, analisaremos com base na doutrina e 

jurisprudência a origem do Princípio da Insignificância, como ele vem sendo aplicado pelos tribunais, 

e a possibilidade do delegado de polícia, observando estar presentes os requisitos, o aplicar nos 

delitos sem potencial ofensivo, onde a conduta se quercausou lesão,ou mesmo perigo de lesão ao 

bem jurídico tutelado.Ademais, cabe ao Delegado de Polícia na função de primeiro garantidor dos 

direitos fundamentais presentes no Estado Democrático de Direito, além de presidir o inquérito 

policial apurando as condutas delituosas, o dever de proteger eventuais arbítrios e excessos do 

Estado, garantindo os direitos previstos na Constituição Federal. 
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1INTRODUÇÃO 

 

 

O direito penal é tido de forma unanime pela doutrina como a última ratio, ou seja, 

sua aplicação deve ocorrer de forma subsidiaria, somente quando as demais 

ramificações do direito não são capazes de tutelar determinado bem juridico, dessa 

formasua incidência não deve ser banalizada com casos em que sua tutela não é 

necessária.Por tanto podemos dizer que a lei penal só deve ser aplicada quando 

somente ela for capaz de punir atos ilícitos, ou de evitá-los, sendo dotada de 

abundante relevância para a preservação da convivência pacífica entre os indivíduos 

de uma mesma sociedade. No mesmo contextoo Prof. Cezar Roberto 

Bitencourtpreleciona o seguinte: 

 

Uma das principais características do moderno Direito Penal é o seu caráter 
fragmentário, no sentido de que representa a últimaratio do sistema para a 
proteção daqueles bens e interesses de maior importância para o indivíduo 
e a sociedade à qual pertence. 

 

Mesmo o direito penaldevendo ser aplicado em último caso, somente quando é 

estritamente necessário, diariamente ocorre diversas prisões em flagrante delito. 

Pois se enquadram de alguma maneira nos termos do artigo 302 do Código de 

Processo Penal. 

 

CPP - Decreto Lei nº 3.689 de 03 de Outubro de 1941 
Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: 
I - está cometendo a infração penal; 
II - acaba de cometê-la; 
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III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer 
pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; 
IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis 
que façam presumir ser ele autor da infração 

 
Cumprindo os requisitos do artigo 302 do CPP, o delegado conduz o acusado para a 

audiência de custódia, independente de juízo de valor, pois não faz parte de suas 

atribuições.De forma que, em até 24 horas, o acusado é apresentado a um juiz, em 

conjunto com o ministério público e defensores ou advogados do preso, onde serão 

analisados sob a ótica da legalidade, se há ou não a necessidade de dar 

continuidade ao processo, se há regularidade na prisão em flagrante ou até mesmo 

a concessão da liberdade. 

 

Alguns doutrinadores defendem que o Delegado de Polícia, como autoridade 

policial, tem a competência, para na fase pré-processual,aplicar oPrincípio da 

Insignificância, também conhecido como princípio da bagatela, por si só, sem a 

necessidade de submeter a decisão ao magistrado, sendo que uma vez analisado 

na fase pré-processual a ausência de gravidade nos atos praticados pelo agente, 

não há de ser acionado o direito penal, o que poderá evitar uma prisão 

desnecessária. 

 

 

2 DIREITO PENAL (ORIGEM, PRINCÍPIOS, TIPICIDADE E BENS 

JURÍDICOS) 

 

 

O direito Penal é um dos diversos ramos do direito, e foi introduzido no ordenamento 

jurídico com o intuito de regular o poder punitivo do estado. Em sua competência 

incluio ofício de apurar os comportamentos e práticas dos subordinados a sua 

jurisdição que são consideradas pela sociedade em geral indesejadas, que possuem 

certa reprovação social, ou que são dotadas de alguma gravidade e capazes de 

colocar em risco a convivência comunitária e os bens jurídicos tutelados pelo estado. 

 

Também é competência de o direito penal estabelecer, por meio de leis, as 

tipificações das condutas, se tal comportamento se enquadra como crime ou 
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infração penal, tratando-se de um ato que não ofereça risco algum, não tem a 

proteção do Direito penal. Após análise das condutas cabe estabelecer as penas 

que serão cominadas aos agentes infratores conforme a ofensividade dos atos 

praticados, respeitando sempre os limites impostos pela Constituição. Nesse mesmo 

sentido o autor Cezar Roberto Bitencourt esclarece que: 

 

O Direito Penal apresenta-se, por um lado, como um conjunto de normas 
jurídicas que tem por objeto a determinação de infrações de natureza penal 
e suas sanções correspondentes — penas e medidas de segurança. Por 
outro lado, apresenta-se como um conjunto de valorações e princípios que 
orientam a própria aplicação e interpretação das normas penais. Esse 
conjunto de normas, valorações e princípios, devidamente sistematizados, 
tem a finalidade de tornar possível a convivência humana, ganhando 
aplicação prática nos casos ocorrentes, observando rigorosos princípios de 
justiça.  

 

Como os costumes estão em constante mudança, determinadas condutas que eram 

tipificadas como crime, com o passar dos anos, a evolução da sociedade e 

amudança dos indivíduos, deixa de ser considerado um ato criminoso, sendo 

retirado da tutela do direito penal, como por exemplo o adultério, tipificado no artigo 

240 (duzentos e quarenta) do código penal, onde estabelecia pena de 15 (quinze) 

dias a 6 (seis) meses àquele que praticasse a conduta. Com o evoluir da sociedade, 

e alteração dos hábitos e costumes, não cabia mais esse crime na esfera penal, e 

no ano de 2005 (dois mil e cinco) o fato deixou de ser considerado crime, cabendo 

ao ramo cível apreciar a moralidade da conduta. 

 

Com a estipulação das leis penais pelos legisladores, as condutas são tipificadas, 

tendo suas penas e demais restrições definidassob a óticada gravidade dos atos 

praticados, sendo enquadrada em crime ou não. 

 

A tipicidade,por sua vez, é formada pela tipicidade material e a formal e diz respeito 

a conformidade de determinado ato, praticado pelo agente, onde todas as 

características do fato se enquadram na norma descrita em lei como crime ou 

contravenção penal, ou seja, é a conduta que esta tipificada em norma legal. 

 

Dessa forma se não houver tipicidade da conduta, deve o mesmo ser considerado 

fato atípico, não havendo que se falar em crime, muito menos devendo o estado se 

preocupar com tais atos.  
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A tipicidade se revela uma decorrência do princípio da reserva legal, que segundo 

Rogério Grecco: 

 

Tipicidade é a conformidade do fato praticado pelo agente com a moldura 
abstratamente descrita na lei penal. “Tipicidade é a correspondência entre o 
fato praticado pelo agente e a descrição de cada espécie de infração 
contida na lei penal incriminadora”. Um fato para ser adjetivado de típico 
precisa adequar-se a um modelo descrito na lei penal, isto é, a conduta 
praticada pelo agente deve subsumir-se na moldura descrita na lei. 

 

Quando uma conduta praticada, embora tenha uma tipificação própria, não possa 

oferecer ameaça alguma, ou seja, é tão irrisória que não cabe a movimentação da 

máquinapública para analisá-la, defende-se a aplicação do Princípio da 

Insignificância, que afasta a tipicidade material, tornando um fato atípico. Podemos 

exemplificar um caso da aplicação do referido princípio, que afastou a tipicidade da 

conduta, o recente julgado da Ministra Carmen Lucia, que ao julgar o HC 197.164, 

concedeu a ordem de ofício para absolver uma mulher condenada por furtar quatro 

camisetas, um casaco e uma blusa, avaliados em R$ 206,93 (duzentos e seis reais 

e noventa e três centavos) em uma loja de departamento, e que os bens foram 

recuperados pouco tempo após a ocorrência dos fatos. Nas palavras da ministra 

“Em matéria Penal, o Estado deve ocupar-se de lesões significativas, ou seja, crimes 

que têm potencial de efetivamente causar lesão. 

 

ODireito Penal, adequa-seem serventia da sociedade, não somente de modo a 

penalizar os agentes infratores, mas também atuar como mecanismo de 

ressocialização. 

Tendo essa ramificação do direito a finalidade de proteger os bens mais importantes 

e indispensáveis para uma pacíficavivência em sociedade, ele o faz através da 

cominação da aplicação e execução da pena, e a ressocialização.  

Sobre o tema Rogério Grecco preleciona que 

 

Com o Direito Penal objetiva-se tutelar os bens que, por serem 
extremamente valiosos, não do ponto de vista econômico, mas sim político, 
não podem ser suficientemente protegidos pelos demais ramos do Direito. 
Quando dissemos ser político o critério de seleção dos bens a serem 
tutelados pelo Direito Penal, é porque a sociedade, dia após dia, evolui 
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Para que o direito penal cumpra seu papel de proteção, todas as suas normas 

devem estar em perfeita harmonia com a Constituição Federal, devendo sempre ser 

aplicado de modo a defender um direito penal humanizado, a todo tempo 

desempenhado respeitando as garantias individuais, independente das condutas 

praticadas, embora na prática, por diversas vezes, tal conceito se vê frustrado, seja 

por insuficiência de recursos ou mesmo pela má gestão dos órgãos públicos que 

devem aplicar as leis conforme preceitos dos direitos e garantias fundamentais. 

Ao analisar a serventia do direito penal no estado democrático de direito, Cezar 

Roberto Bitencourt alega que: 

 

Tomando como referente o sistema político instituído pela Constituição 
Federal de 1988, podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que o Direito 
Penal no Brasil deve ser concebido e estruturado a partir de uma concepção 
democrática do Estado de Direito, respeitando os princípios e garantias 
reconhecidos na nossa Carta Magna. Significa, em poucas palavras, 
submeter o exercício do ius puniendi ao império da lei ditada de acordo com 
as regras do consenso democrático, colocando o Direito Penal a serviço dos 
interesses da sociedade, particularmente da proteção de bens jurídicos 
fundamentais, para o alcance de uma justiça equitativa. 

 

Dessa forma, o direito penal trabalha na sociedade, observando todos os limites da 

carta Magna e as garantias fundamentais, para assegurar os bens jurídicos, que são 

selecionados de acordo com os costumes atuais, e o risco que a possível lesão de 

determinado bem, poderá gerar no convívio social. 

 

Os parâmetros de seleção dos bens jurídicos,preceitos essenciais da sociedade, é 

de extrema importância, pois, exige estudo, compreensão dos valores sociais e a 

concretização desses valores na convivência em comunidade. Devendo o legislador 

valorar os bens jurídicos e atribuir o nível de amparo que o Direito Penal, por meio 

dos aplicadores da lei, deve determinar como sanção para a lesão de determinado 

bem.  

 

Nesse sentido, Bitencourt preleciona que: 

 

(...) o conceito de bem jurídico está relacionado à finalidade de preservação 
das condições individuais necessárias para uma coexistência livre e pacífica 
em sociedade, garantindo, ao mesmo tempo, o respeito de todos os direitos 
humanos. Nesses termos, a criação de normas e a exegese do Direito 
Penal estão estritamente vinculadas à dedução racional daqueles bens 
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essenciais. Significa, em última instância, que a noção de bem jurídico-
penal é fruto do consenso democrático em um Estado de Direito. 

 

Já para Grecco,mesmo que a seleção seja com base na constituição federal e os 

demais princípios do direito penal, não é um método completamente seguro, uma 

vez que os legisladores estão eivados de suas experiencias pessoais, o que de certa 

forma, pode influenciar na escolha, e valoração, desses bens, em suas palavras: 

 

Sendo a finalidade do Direito Penal a proteção dos bens essenciais ao 
convívio em sociedade, deverá o legislador fazer a sua seleção. Embora 
esse critério de escolha de bens fundamentais não seja completamente 
seguro, pois que nele há forte conotação subjetiva, natural da pessoa 
humana encarregada de levar a efeito tal seleção, podemos afirmar que a 
primeira fonte de pesquisa encontra-se na Constituição. 

 

Para o Direito Penal as escolhas dos bens, primeiramente em conformidade com a 

constituição, devem estar de acordo também os princípios da matéria penal, como 

por exemplo o princípio da intervenção mínima. Em observação a esse princípio 

determinada conduta deve ser criminalizada, somente se for necessário para que os 

bens jurídicos relevantes sejam tutelados. Para Bitencourt: 

 

Se outras formas de sanções ou outros meios de controle social revelarem-
se suficientes para a tutela desse bem, a sua criminalização será 
inadequada e desnecessária. Se para o restabelecimento da ordem jurídica 
forem suficientes medidas civis ou administrativas, são estas que devem ser 
empregadas e não as penais. Por isso, o direito penal deve ser a 
ultimaratio, isto é, deve atuar somente quando os demais ramos do direito 
revelarem-se incapazes de dar a tutela devida a bens relevantes na vida do 
indivíduo e da própria sociedade 

 

No mesmo sentido, Grecco, ao analisar as escolhas dos bens jurídicos tutelados 

preleciona que: 

 

(...) o princípio da intervenção mínima, como limitador do poder punitivo do 
Estado, faz com que o legislador selecione, para fins de proteção pelo 
Direito Penal, os bens mais importantes existentes em nossa sociedade. 
Além disso, ainda no seu critério de seleção, ele deverá observar aquelas 
condutas que se consideram socialmente adequadas, para delas também 
manter afastado o Direito Penal. Assim, uma vez escolhidos os bens a 
serem tutelados, estes integrarão uma pequena parcela que irá merecer a 
atenção do Direito Penal, em virtude de seu caráter fragmentário. 
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Assim quando o demais áreas forem suficientes para sancionar tais condutas e 

reestabelecer a ordem, seja na esfera civil ou administrativa, estas devem ser 

aplicadas, mantendo o caráter subsidiário do direto penal. 

Nem todos os bens jurídicos devem ser resguardados pelo Direito Penal, mas sim 

apenas aqueles mais importantes, que segundo Régis Prado, “é o que se denomina 

caráter fragmentário do Direito Penal. Faz-se uma tutela seletiva do bem jurídico, 

limitada àquela tipologia agressiva que se revela dotada de indiscutível relevância 

quanto à gravidade e intensidade da ofensa”. (BITENCOURT, 2021, p. 27. Grifos do 

autor). 

 

Ressaltando o caráter subsidiário do Direito Penal, Claus Roxinpreleciona que: 

 

A proteção de bens jurídicos não se realiza só mediante o Direito Penal, 
senão que nessa missão cooperam todo o instrumental do ordenamento 
jurídico. O Direito penal é, inclusive, a última dentre todas as medidas 
protetoras que devem ser consideradas, quer dizer que somente se pode 
intervir quando falhem outros meios de solução social do problema - como a 
ação civil, os regulamentos de polícia, as sanções não penais etc. Por isso 
se denomina a pena como a 'últimaratio da política social' e se define sua 
missão como proteção subsidiária de bens jurídicos. 

 

Com a readequação da sociedade, os costumes estão em constante mutação, de 

maneira que condutas tidas como incompatíveis passam a ser totalmente aceitas. 

Consequente bens jurídicos que eram tutelados pelo direito penal, passaram a ser 

de competência de outros ramos do direito, e condutas que não eram consideradas 

de sua competência passam a ter sua tutela.  

 

Devendo ainda ser observado que as condutas não exteriorizadas não são passíveis 

de punição, ou de alguma tipificação, pois não oferecem riscos. Não podendo 

também punir atos que não ultrapassem o autor, como por exemplo a tentativa de 

suicídio ou a autolesão, pois o ato praticado não atinge a terceiros, permanecendo 

apenas com o agente que a praticou. 

 

Conforme preleciona Grecco: 

 

“A função do conceito analítico é a de analisar todos os elementos ou 
características que integram o conceito de infração penal sem que com isso 
se queira fragmentá-lo. O crime é, certamente, um todo unitário e indivisível. 
Ou o agente comete o delito (fato típico, ilícito e culpável), ou o fato por ele 
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praticado será considerado um indiferente penal. O estudo estratificado ou 
analítico permite-nos, com clareza, verificar a existência ou não da infração 
penal; daí sua importância”. 

 

Sendo desse modo, a estrutura do crime definida como fato típico, ilícito e 

culpável.Segundo Greco a tipicidade formal é “quando a conduta do agente se 

amolda perfeitamente a um tipo legal de crime”(GRECCO, 2015, p. 216), ou seja, é 

a integração entre o fato e a norma, tendo o fato se amoldado a tipificação prevista 

na lei penal. 

 

Por outro lado, entende-se por tipicidade material a existência de lesão ou exposição 

de perigo de um bem jurídico penalmente tutelado. Desse modo,o aplicador da 

norma, o órgão competente para julgar, devem examinar minuciosamente se o fato 

sob sua análise pode ser excluído da incidência do Direito Penal  

 

Em síntese, o Princípio da Insignificância rompe com a tipicidade do ato praticado, 

tornando-o atípico, não havendo que se falar em prática de crime diante de conduta 

irrelevante. 

 

 

3.PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA 

 

 

O Princípio da Insignificância iniciou-se no direito Romano, e foi amplamente 

desenvolvido pelo alemão Claus Roxin. Também conhecido como Princípio da 

Bagatela ele não está positivado no ordenamento jurídico brasileiro, mas vem sendo 

amplamente aplicado pelos tribunais do país, tratando-se de uma causa supralegal 

de exclusão da tipicidade. 

 

A respeito do Princípio da Bagatela Cezar Roberto Bitencourt esclarece que: 

 

A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade aos bens 
jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou 
interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse 
princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio de bagatela, é 
imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que 
se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas 
que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não 
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apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se 
afastar liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico 
não chegou a ser lesado. 

 

Dessa forma o princípio analisado tem por finalidade diminuir o campo de aplicação 

do Direito Penal. A conduta não deixa de ser tipificada, porém o ato em si, embora 

se amolde sob o aspecto formal em determinado crime, na prática é irrelevante, não 

apresentando qualquer lesão a sociedade, ou a própria vítima.Neste sentido ministra 

Fernando Capez: 

 

(...) o Direito Penal não deve preocupar-se com bagatelas, do mesmo modo 
que não podem ser admitidos tipos incriminadores que descrevam condutas 
incapazes de lesar o bem jurídico. A tipicidade penal exige um mínimo de 
lesividade ao bem jurídico protegido, pois é inconcebível que o legislador 
tenha imaginado inserir em um tipo penal condutas totalmente inofensivas 
ou incapazes de lesar o interesse protegido. 

 

O Supremo Tribunal Federal, em seus julgados, também se manifestou acerca do 

tema adotando o seguinte entendimento: 

 

O princípio da insignificância é vetor interpretativo do tipo penal, tendo por 
escopo restringir a qualificação de condutas que se traduzam em ínfima 
lesão ao bem jurídico nele (tipo penal) albergado. Tal forma de interpretação 
insere-se num quadro de válida medida de polícia criminal. Visando, para 
além da descarcerização, ao longo do descongestionamento da Justiça 
Penal, que deve ocupar-se apenas das infrações tidas por socialmente mais 
graves. Numa visão humanitária do Direito Penal, então, é de se prestigiar 
esse princípio da tolerância, que, se bem aplicado, não chega a estimular a 
idéia da impunidade. Ao tempo que se verificam patentes a necessidade e a 
utilidade do princípio da insignificância, é imprescindivel que aplicação se dê 
de maneira criteriosa, contribuindo, sempre tendo em conta a realidade 
brasileira, para evitar que a atuação estatal vá além dos limites do razoável 
na proteção do interesse público (Supremo Tribunal Federal, HC 
104.787/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 2ª turma, j. 26.10.2010). 

 

Greco, em sua análise sobre o tema, preleciona que: 

 

(...)entendemos que a aplicação do princípio da insignificância não poderá 
ocorrer em toda e qualquer infração penal. Contudo, existem aquelas em 
que a radicalização no sentido de não se aplicar o princípio em estudo nos 
conduzirá a conclusões absurdas, punindo-se, por intermédio do ramo mais 
violento do ordenamento jurídico, condutas que não deviam merecer a 
atenção do Direito Penal em virtude da sua inexpressividade, razão pela 
qual são reconhecidas como de bagatela. 
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Dessa forma não significa que aplicando o princípio da bagatela haverá ausência da 

proteção jurídica do Estado, mas sim a exclusão de um fato que, mesmo sendo 

considerado criminoso, é insignificante para acionar a tutela do Direito Penal. 

 

 

3.1 CRITÉRIOS OBJETIVOS DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA 

 

Seguindo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal com base no Habeas 

Corpus 94.439/RS,para que seja possível aplicar o princípio em análise, se faz 

necessário que sejam preenchidosalguns requisitos objetivos, concernente aos 

fatos, e subjetivos no que se refere ao agente e a vítima. 

 

Relacionado aos requisitos objetivos,observando o HC 94.439/RS do Supremo 

Tribunal Federal, o especialista Araújo Jr. elucida que exige-se que observe alguns 

pontos, como: 

 

a) mínima ofensividade da conduta do agente, logo não pode haver violência nem 

grave ameaça no crime; 

b) ausência de periculosidade social da ação;  

c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento;  

d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 

No que concerne aos critérios subjetivos, deve-se analisar a habitualidade delitiva, a 

condição, ou não, de militar do agente e a condição aquisitiva da vítima. 

 

Ainda sobre a aplicação do Princípio da Insignificância, entende Cleber Masson: 

 

Mais do que um princípio, a insignificância penal é um fator de política 
criminal. Portanto, é necessário conferir ampla flexibilidade ao operador do 
Direito para aplicá-lo, ou então para negá-lo sempre levando em conta as 
peculiaridades do caso concreto. É imprescindível analisar o contexto em 
que a conduta foi praticada para, ao final, concluir se é oportuna (ou não) a 
incidência do tipo penal. 

 

Sobre o tema, os Tribunais Superiores entendem que o Princípio da Bagatela se 

estabelece como uma causa supralegal de exclusão da tipicidade, ou seja, trata de 

uma criação doutrinária e jurisprudencial, não tipificado na legislação pátria.   
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Ademais o ministro Celso de Melo, no CH 122.464/BA, esclarece que: 

 

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 framentariedade e da 
intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir 
ou afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu 
caráter material (Supremo Tribunal Federal, HC 122.464/BA, rel. Min. Celso 
de Mello, 2ª Turma, j. 10.06.2014). 

 

Ademais, vale ressaltar que o Princípio da Insignificância concerne sobre a 

tipicidade material da conduta, onde caso a conduta não demonstrar “relevante 

lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado”, apesar de haver a adequação 

formal ao tipo penal, será demonstrado a atipicidade do delito em razão da 

insignificância. 

 

 

4 INQUÉRITO POLICIAL 

 

 

O Estado é o detentor do Jus Puniend, sendo o responsável pela punição, que por 

sua vez, deve ser baseada em leis e validada através das provas colhidas do 

suposto delito. Portanto para chegar a tal resultado é necessário que siga o devido 

processo legal, conforme prevê o artigo 5º da Constituição Federal de 1988. 

 

LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal [..] 

 

 Nesse sentido o autor Rafael BraudeCanterji diz: 

 

O exercício do poder punitivo é resquício do Estado de Polícia existente no 
modelo de Estado de Direito. Por este motivo, também, a sua limitação, 
através do Direito e Processo Penal, é indispensável, pois a ideia de Estado 
de Direito minimiza as consequências negativas daquele poder punitivo. 
Assim, diversos são os princípios que integram o Direito e o Processo Penal 
e devem ser aplicados como forma de limitação do poder punitivo. São 
garantias das quais não se pode abrir mão, sob pena de se ter uma 
preponderância do Estado de Polícia sobre o Estado de Direito. O sistema 
penal tem um objetivo: fornecer instrumentos aos seus operadores, 
possibilitando a efetiva limitação do poder punitivo e a consequente vigência 
segura do Estado de Direito, o qual tem como tripé de sustentação a 
tripartição dos poderes; leis de caráter social; e a defesa dos Direitos 
Humanos. 
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No Brasil, geralmente, a Polícia Judiciária é responsável pela investigação 

preliminar, onde ainda em fase pré-processual é aberto o Inquérito Policial com 

objetivo de colher o máximo de informações possíveis, depoimentos e provas 

materiais, para embasar posteriormente uma ação penal ou em casos de acusações 

infundadas, encerrá-las, funcionando assim como uma espécie de filtro.  

Nesse mesmo sentido o autor Guilherme de Souza Nucci conceitua o Inquérito 

Policial como“um procedimento preparatório da ação penal, de caráter 

administrativo, conduzido pela polícia judiciária e voltado à colheita preliminar de 

provas para apurar a prática de uma infração penal e sua autoria.” (Nucci, 2008, p. 

143). 

 

O Inquérito Policial pode ser iniciado de ofício, quando as autoridades tomam 

conhecimento de alguma infração de ação pública incondicionada. Por 

Requerimento da Vítima, onde a autoridade policial é provocada através de uma 

queixa crime, em caso de infração condicionada. Por Requisição de autoridade 

competente (juiz ou Ministério Público), desde que exigida legalmente. E por fim, 

Prisão em flagrante, quando o agente é conduzido à delegacia por alguma conduta 

descrita no artigo 302 do CPP. 

 

Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem: 
I – está cometendo a infração penal; 
II – acaba de cometê-la; 
III – é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer 
pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; 
IV – é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis 
que façam presumir ser ele autor da infração. 

 

Vale ressaltar que em determinadas situações o inquérito não deve ser instaurado, 

como por exemplo se o fato for atípico, se a autoridade for incompetente, se a 

punibilidade do agente estiver extinta e em caso de absolvição. A título de exemplo, 

em São Paulo, a Portaria DGP-18, de 25 de novembro de 1998, estabelece que: 

 

Art. 2º A autoridade policial não instaurará inquérito quando os fatos levados 
à sua consideração não configurarem, manifestamente, qualquer ilícito 
penal. 
§ 1º Igual procedimento adotará, em face de qualquer hipótese 
determinante de falta de justa causa para a deflagração da investigação 
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criminal, devendo, em ato fundamentado, indicar as razões jurídicas e 
fáticas de seu convencimento. 

 

Portanto, a Polícia Judiciária tem como função receber tais queixas-crime e sendo 

admissíveis, instaurar o inquérito policial, observando que o mesmo deverá ser 

presidido pela autoridade policial que é o Delegado de Polícia. Sendo responsável 

então pela apuração da materialidade através de perícia criminal e autoria do crime, 

para que em momento posterior o inquérito sirva como pontapé inicial, saindo da 

fase pré-processual e chegando ao processo propriamente dito. Nessa linha o 

doutrinador Renato Brasileiro de Lima diz: 

 

O inquérito policial é conduzido de maneira discricionária pela autoridade 
policial, que deve determinar os rumos das diligências de acordo com as 
peculiaridades do caso concreto. (...) O Delegado de Polícia, na qualidade 
de autoridade policial, continua conduzindo o inquérito policial de acordo 
com seu livre convencimento técnico-jurídico. 

 

Vale ressaltar que em uma visão macro do Direito Penal, existem três grandes 

sistemas processuais, quais sejam, o inquisitório, onde são atribuídas ao único 

agente as funções de acusar, julgar e defender. 

O Sistema Acusatório, onde as funções de acusar e julgar estão atribuídas a 

pessoas distintas, havendo explícita separação entre as incumbências de cada um. 

E por fim o sistema misto, que reúne características de ambos os sistemas, onde a 

primeira fase (pré-processual) é inquisitória, e a segunda fase (o processo 

propriamente dito), é acusatório, sendo este o modelo adotado atualmente no Brasil. 

De forma que a primeira fase é presidida pelo Delegado de Polícia, responsável 

pelas investigações e o Inquérito Policial, e a segunda é de responsabilidade do juiz. 

 

 

5 APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELO 

DELEGADO DE POLÍCIA 

 

 

A doutrina e jurisprudência, tem discutido de forma ampla e constante sobre a 

aplicação do Princípio da Insignificância pelo Delegado de Polícia, e com a vigência 

da Lei nº 12.830 de 20 de junho de 2013, que reconhece a carreira jurídica da 
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categoria, acarretando em maior autonomia na análise técnica e jurídica dos 

procedimentos que o Delegado preside, tal discussão ganhou mais força e 

destaque. 

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 154.949/MG, já se manifestou 

de maneira contrária a possibilidade de aplicação do Princípio da Bagatela pelo 

Delegado de Polícia, alegando que em uma prisão em flagrante, esta autoridade 

deve ater-se as suas atribuições legais, devendo dar seguimento aos autos de 

prisão em flagrante, e só posteriormente, após todo o inquérito, o Princípio da 

Bagatela ser aplicado pelo Juiz, caso haja incidência após a análise do caso em 

questão. 

Porém esse entendimento não deve prosperar, uma vez que a Lei 12.830/13 dispõe 

que o Delegado de Polícia, na condição de primeira autoridade estatal a ter contato 

com o crime, tem competência técnica e jurídica, para realizar uma análise 

fundamentada do caso a ele apresentado. Dessa forma, podendo servir como uma 

espécie de filtro em casos de acusações infundadas. (ARAÚJO Jr., 2016). 

 

Ademais, ao analisar que o fato apresentado é atípico por não ter cumprido os 

requisitos da tipicidade material, o Delegado de Polícia estará dentro de suas 

atribuições agindo nos conformes do estrito cumprimento do dever legal a ele 

incumbido. Logo estando presentes os requisitos para aplicação do princípio em 

análise, é cabível que a autoridade Policial o aplique, uma vez que a tipicidade está 

ausente exclui o próprio crime, não sendo licito a prisão em flagrante delito de um 

agente que não cometeu uma infração que deve ser tutelada pelo Direito Penal, 

caso contrário, estaria forçando a Autoridade Policial, sendo ele um agente da lei 

plenamente capaz de analisar o critério analítico do crime, fato típico, antijurídico e 

culpável,a prender arbitrariamente o indivíduo, sendo necessário outra autoridade, 

sendo esta judiciaria, para então estabelecer a insignificância da conduta, através da 

aplicação do princípio da bagatela. (CASTRO, 2015). 

Desta forma destaca Cleber Masson: 

 

O princípio da insignificância afasta a tipicidade do fato. Logo, se o fato é 
atípico para autoridade judiciária, também apresenta igual natureza para 
autoridade policial. Não se pode conceber, exemplificativamente, a 
obrigatoriedade da prisão em flagrante no tocante à conduta de subtrair um 
único pãozinho, avaliado em poucos centavos, do balcão de uma padaria, 
sob pena de banalização do Direito Penal e do esquecimento de outros 
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relevantes princípios, tais como o da intervenção mínima, da 
subsidiariedade, da proporcionalidade e da lesividade. 

 

Corroborando esse posicionamento, tem-se o entendimento do Ministro Celso de 

Mello no julgamento do HC 84.548/SP: O delegado de polícia é o “primeiro 

garantidor da legalidade e da justiça”, ou seja, deve ser o primeiro a garantir os 

direitos fundamentais do cidadão, evitando abusos contra ele praticados e 

assegurando o exercício de suas garantias constitucionais. Da mesma maneira 

temos o entendimento dos professores Khaled Jr. e Rosa, que sustentam: 

 

Não só os Delegados podem como devem analisar os casos de acordo com 
o princípio da insignificância. Merecem aplauso e incentivos os Delegados 
que agem dessa forma, pois estão cientes do papel que lhes cabe na 
investigação preliminar, atuando como filtros de contenção da 
irracionalidade potencial do sistema penal. 

 

Além disso, podemos analisar a aplicação do Princípio da Insignificância sob a ótica 

da garantia dos Direitos Humanos, da celeridade do processo, bem como a 

economia, pois evitará a movimentação da máquina pública em acusações 

infundadas. Visando assim, um benefício coletivo, através da harmonia entre a fase 

pré-processual e o processo propriamente dito. 

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Resta-se evidenciado que as atividades atribuídas ao Delegado de Polícia não se 

restringem apenas a atividades administrativas, mas sim a toda a fase pré-

processual. Possuidor de conhecimento jurídico necessário para assumir o cargo 

após aprovação em concurso público, tem total competência para realizar uma 

análise dos casos submetidos a sua apreciação, e atuar como garantidos dos 

direitos constitucionais do Estado Democrático de Direito. 

Conforme já analisado o cargo de Delegado de Polícia possui natura técnico-jurídica 

conforme a lei nº 12.830/30, de maneira que ao verificar estar presentes os 

requisitos para que seja possível aplicar o Princípio da Insignificância, deve assim 

proceder, evitando, dessa forma, uma prisão desnecessária sem causar prejuízo ao 

processo penal. 
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Além que a aplicabilidade do princípio em análise na fase do inquérito policial causa 

significante reduções do custo do processo, ademais, conta com maior celeridade 

para a resolução dos casos em que a conduta não chega a ser uma ameaça aos 

bens jurídicos tutelados. 

Dessa forma, fica explicito que o Delegado de Polícia, além de atuar na investigação 

das condutas, age como primeiro garantidor dos direitos e garantias fundamentais, 

incumbido de proteger os indivíduos de possíveis excessos o Estado, assegurando 

que as garantias constitucionais, e os princípios do Direito Penal, não sejam 

ignorados. 
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