
 

 

O DELEGADO DE POLÍCIA E O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA 

 

O delegado de polícia é o primeiro guardião dos direitos e das garantias 

fundamentais, todavia muito se indaga acerca da aplicação do princípio da 

insignificância pelo delegado de polícia, tema ainda polêmico e resistido pelos 

doutrinadores legalistas, haja vista ainda não existir previsão legal que legitime 

o delegado aplicar o principio em comento. 

Iniciamos o estudo com a posição contrária da doutrina, cuja corrente 

positivista sustenta, inclusive, razões as quais caso o delegado aplique o 

princípio da insignificância no ato que tomar conhecimento do fato criminoso, 

estaria incorrendo na prática do crime de prevaricação se agisse motivado para 

satisfazer interesse pessoal, mesmo que presentes os pressupostos 

admissíveis para a aplicação do princípio. 

Távora e Alencar (2014) sentenciam que o delegado não pode invocar o 

princípio da insignificância, pois é movido pelo princípio da obrigatoriedade do 

inquérito policial e restrito apenas à análise da tipicidade formal. Essa corrente 

relega ao delegado a aplicação do princípio da insignificância, visto que não 

teria mecanismos para controlar caráter subjetivo da avaliação feita por esse 

agente da lei. 

Greco (2013) coaduna com o mesmo pensamento e rechaça atacando 

que não obstante diante de um fato insignificante o delegado deverá instaurar 

inquérito policial, restando ao Ministério Público avaliar e manifestar sua opinio 

delicti.Com efeito, a análise crítica à insignificância da conduta caberia ao titular 

da ação penal. 

As vozes que insurgem contra a possibilidade do delegado de polícia 

aplicar o princípio da insignificância apontam o argumento de que este não 

pode fazer juízo de valor.No entanto, não podemos ignorar o art. 10, § 1º, do 

Código de Processo Penal (CPP), o qual estabelece que “[...] a autoridade fará 

minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz 

competente” (BRASIL, 1941, p.3). 



Cumpre observar que o CPP fala em minucioso relatório, o que induz à 

descrição clara das diligências, bem como ao exercício de efetivo juízo de valor 

sobre as provas delas resultantes. 

Aliás, o próprio artigo 10, § 1º, a meu ver, é prova cabal de que a 

legislação determina efetivo juízo de valor a ser levado a efeito no bojo do 

relato final. O arcabouço jurídico deve ser interpretado como um todo, com 

base em uma interpretação sistemática, pois não há razão que justifique uma 

leitura diferenciada nesse dispositivo. 

Respeitamos a posição dos que militam contrariamente à aplicação do 

princípio da insignificância pelo delegado. Todavia, não se pode concordar com 

uma vertente puramente positivista,uma vez que o delegado lavra o auto de 

prisão em flagrante delito, diante da existência de indícios de autoria e 

materialidade, ao analisar a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. Ao verificar 

tais institutos, não há que olvidar que ele está fazendo juízo de valor. 

Após o delineamento da posição contrária, realizado acima, agora serão 

expostos os principais argumentos no sentido da possibilidade de aplicação do 

princípio da insignificância pelo delegado de polícia. 

Ventilemos um fato atípico pela ausência de tipicidade material, ou seja, 

ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico protegido pelo Direito 

Penal, daí a prisão, claro que indevida, encapada em tese pelo abuso de poder 

pelo delegado de polícia, conforme diploma legal 4.898/65, arts. 3º alínea a e 

4º (BRASIL, 1965). 

Diante desse contexto, não há que se falar em prisão. Nesse sentido, 

assevera Gomes (2015) que todo inquérito deve fundar-se em justa causa para 

que tenha aptidão e idoneidade para embasar qualquer pretensão executória. 

A justa causa motiva a instauração do procedimento, para que não seja eivado 

de ilegalidade, devendo existir indícios mínimos de autoria e materialidade, sob 

pena de ser trancado por decisão de Habeas Corpus. 

Idêntico entendimento é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, 

quando constatada a insignificância, entendendo pela ilegalidade e possível 

abuso de autoridade face ao delegado. A justa causa nada mais é que a 

existência de razoável lastro probatório que firme uma tipicidade não apenas 

formal, mas material de uma conduta que se amolde no tipo penal incriminador. 



Para Gomes (2015, p.48), o inquérito policial “[...] possui uma função 

também garantista, pois impede o desencadeamento de acusações mal 

embasadas e neutraliza a ação da função acusatória do Estado, impedindo que 

provas mal produzidas sirvam de alicerce a acusações precipitadas”. 

Mais do que procedimento preliminar ou preparatório da ação penal, o 

inquérito policial não deve se fundar meramente nesse aspecto. Sobretudo o 

inquérito é uma barreira que impede acusações infundadas, trazendo à luz a 

verdade sobre os fatos. 

Nessa toada Aury Lopes Jr. (2006, p. 51-52) explica, com propriedade, 

que no inquérito policial: 

Há uma filtragem processual materializada no inquérito na sistemática 
processual penal, de modo que esta função de filtro processual contra 
acusações infundadas, incumbe, especialmente à chamada fase 
intermediária, que serve como elo de ligação entre a investigação 
preliminar e o processo e o não processo. Sem embargo, este é 
apenas um momento procedimental em que se realiza um juízo de 
valor, mais especificamente, de pré-admissibilidade da acusação com 
base na atividade desenvolvida anteriormente e no material recolhido. 
É inegável que o êxito da fase intermediária depende inteiramente da 
atividade preliminar, de modo que transferimos a ela o verdadeiro 
papel de evitar as acusações infundadas.  

Infere-se que a missão do delegado de polícia na presidência do inquérito 

obsta que processos prematuros e infundados sejam objetos de acusações 

levianas e caprichosas, com máculas irremediáveis ao cidadão. 

Em arremate cumpre observar que a hipótese ora ventilada no artigo da 

aplicação do principio da insignificância pelo delegado de polícia, não advoga 

pela extinção do inquérito policial, muito menos pelo arquivamento deste pelo 

delegado.  

Em que pese atualmente prevalecer o entendimento meramente legalista 

de que o delegado não pode aplicar o principio da insignificância, penso que a 

sua função não se resume em prender, visão ultrapassada e antiquada. No 

Estado Democrático de Direito do século 21, as polícias judiciárias, bem como 

os delegados de polícia, devem atuar, isto sim, como garantidores da 

legalidade e da justiça. 

De outro lado, importante recomendar, neste diapasão, a leitura do artigo 

2º, § 6º da Lei 12.830 de 2013, que dispõe sobre a investigação criminal 

conduzida pelo Delegado de Polícia: 



Art. 2º: As funções de polícia e a apuração de infrações penais 
exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, 
essenciais e exclusivas de Estado. 
§ 6º O indiciamento privativo do delegado de polícia, dar-se-á por ato 
fundamentado, mediante análise técnico-jurídico do fato, que deverá 
indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias. (BRASIL,2013, 
p. 1). 

No que toca o momento do indiciamento a lei é clara e assegura que o 

delegado faça a análise técnico-jurídico. Se a lei confere certa 

discricionariedade para ele indiciar, nessa oportunidade também poderá, se 

presente os pressupostos de admissibilidade para aplicação do principio da 

insignificância reconhecer. 

Diante da análise técnico-jurídico que a lei confere ao delegado, nesse 

caso, não há que se falar em auto de prisão em flagrante, muito menos em 

instauração do inquérito policial. Após análise do caso concreto, poder-se-á de 

forma fundamentada reconhecer o princípio e deixar de representar pelo 

flagrante. 

Ademais, observa-se que o delegado é dotado de capacidade para fazer 

a análise técnico-jurídico, a fim de fazer cumprir os preceitos que regem o 

Estado Democrático de Direito, notadamente a dignidade da pessoa humana e 

a razoabilidade. Dessa feita, não seria razoável a imposição de prisão a uma 

pessoa que furtou um desodorante de um supermercado. Seria uma medida 

desnecessária, pois o cárcere deixaria marcas inapagáveis na alma desse 

agente. Além disso, por mero formalismo legal, a máquina do judiciário seria 

movimentada por uma ação processual que desaguaria no arquivamento. 

Pelas razões expostas acima, concluímos que o Delegado de Polícia é a 

primeira autoridade estatal a dar contorno jurídico-penal para fatos 

aparentemente delituosos, com efeito, é ele que mantém os primeiros contatos 

com a infração penal e cuida para assegurar direitos e garantias fundamentais, 

sejam da sociedade ou do suposto criminoso. 

Dessa feita, ele zela para que não desapareçam os indícios, vestígios e 

provas, para preencher o inquérito policial, peça fundamental para elucidar fato 

supostamente criminoso e manejar a propositura da ação penal e seu justo 

desfecho. 

Cumpre observar e destacar que nem toda notícia de empreitada 

criminosa que chega ao conhecimento do delegado de polícia é de fato um 

crime. O delegado deve de pronto fazer a análise técnico-jurídico dos fatos 

apresentados em sede policial, frise-se, a observância do conceito analítico de 

crime, pois na ausência de um elemento não há crime. 

Nessa toada, trazemos à baila que quando o agente subtrai um objeto, e 

dessa conduta não há lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, 

entende-se que estamos diante da ausência de tipicidade material, logo, não 

haverá fato tipo e consequentemente não há crime. Assim, a tipicidade material 

da conduta é afastada em face da irrelevância ou ausência de lesão, eis o 

nascedouro do Princípio da Insignificância. 



Dessa maneira, a insignificância veda o poder arbitrário do Estado, se não 

há fato típico porque o delegado deve ratificar a prisão em flagrante de um 

agente, haja vista esta ser a “ultima ratio”, a natureza jurídica do princípio da 

insignificância constitui cláusula de excludente de tipicidade material, em que 

pese tal princípio não ter sido positivado pelo Código Penal, o Supremo 

Tribunal Federal estabeleceu requisitos para a sua aplicação e a corte é 

pacifica quanta à aplicação, desde que preenchidos os vetores. 

Diante de um fato que caracteriza a insignificância o delegado de polícia é 

o filtro primário e o originário do caso concreto, a atuação deste agente da 

justiça não é de um mero operador administrativo da ação penal, não deve agir 

mecanicamente fazendo apenas a aplicação dos estritos termos previstos na 

lei. O delegado deve ser reconhecido como o primeiro garantidor dos direitos e 

garantias fundamentais do Processo Penal. 

Com efeito, não cabe ao delegado apenas a adequação da conduta a 

letra fria da lei, cabe também a possibilidade de aplicação dos princípios 

norteadores do direito penal. Assim, se os elementos da insignificância estão 

presentes o delegado não só pode como deve reconhecer a insignificância, 

poderia fazer apenas a ocorrência sem lavrar auto de prisão em flagrante. 

Nesse contexto, em que pese o princípio da insignificância não ter sido 

positivado em nosso ordenamento jurídico, no entanto, considerando que no 

Brasil parte da doutrina e jurisprudência majoritárias adotam a insignificância, 

bem como, à luz da Lei 12.830/2013, que legitima a análise técnico-jurídico do 

delegado de polícia diante do fato concreto não há o que olvidar que é 

perfeitamente cabível ao delegado de polícia a aplicação do princípio da 

insignificância. 

Ademais, o delegado detém atribuição eminentemente jurídica, assim não 

só pode como deve, diante de certa discricionariedade que a lei confere, não 

ratificar a prisão em flagrante e de forma fundamentada reconhecer o princípio 

da insignificância, a convicção jurídica desse agente da justiça deve ser 

respeitada. 

Por fim, ainda há resistência no tocante a aplicação do principio da 

insignificância, todavia é preciso romper com a ideia falaciosa do senso comum 

de que o delegado de polícia só serve para prender, cumpre asseverar que o 

inquérito policial é um instrumento de efetivação dos direitos e garantias 

fundamentais, na medida em que é conduzido pelo delegado de polícia, o 

primeiro e maior de todos os filtros do processo penal justo.   

Outrossim, a sociedade nutre a cultura do encarceramento, vibra com a 

prisão de um agente, todavia o princípio da insignificância é compatível com os 

postulados do Estado Democrático de Direito, o instituto atua na razoabilidade 

e proporcionalidade, assim não é razoável movimentar a máquina estatal por 

lenharias, o trâmite com a movimentação da Polícia Judiciária, Ministério 

Público, Judiciário e Tribunais Superiores, é mais dispendioso do que o valor 

do furto e acioná-los  não contribuiria com o funcionamento eficaz do sistema 

de justiça. 
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